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wenst u

Fijne
Paasdagen!
Foto gemaakt door Joost Houtman, tijdens leesrepetitie maart 2018.

Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250

Dit jaar bij Openluchtspel Havelte ‘Konkelefoesies’
Afgelopen januari is tijdens de nieuwjaarsvisite het nieuwe stuk bekend
gemaakt. De rolverdeling is bekend gemaakt en ook zijn er al leesrepetities
gehouden. Regisseur Trijnie Naber heeft een scene toegevoegd aan het stuk
en met toestemming van de rechthebbende is de naam van het stuk gewijzigd
van de “Onbetaalbare Loodgieter naar “Konkelefoesies”. Wat dat dan precies
betekent, dat kan men komende zomer komen zien, als de voorstellingen
worden gespeeld. Zoals gebruikelijk zal dat in de maanden juli en augustus zijn.
In de komende maand zal het decor opgebouwd worden, zodat de repetities
buiten in het theater van start kunnen gaan.
Nieuw is dit jaar, dat wij u de
mogelijkheid bieden om Vriend te
worden van stichting Openluchtspel
Havelte, voor een bedrag van € 5,per jaar. Als Vriend van het theater
draagt u bij aan podiumkunst en

Adverteren?

cultuur in Havelte. Ambitites worden
verwezenlijkt en initiatieven mogelijk
gemaakt dankzij de steun van onze
Vrienden. Voor meer info, verwijzen
wij u naar onze website: www.
openluchtspelhavelte.nl  

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

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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0521 34 46 54

VERKOOP GAZONMAAIERS
-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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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 11 april 2018.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 4 april
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: klachten@uwverspreider.nl

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.

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte
Do. 29 mrt.
Vr. 30 mrt.
Zo. 1 apr.
Zo. 8 apr.
Zo. 15 apr.

Havelte
Havelte
Havelte
Havelte
Havelte

19.30 uur
19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. V. Top, Witte donderdag, Viering Heilig Avondmaal
Ds. A. Westra, Goede Vrijdag m.m.v. het Kerkkoor o.l.v. Joh. Rodenhuis
Ds. V. Top, Pasen m.m.v. het Kerkkoor o.l.v. Joh. Rodenhuis, kindernevendienst
Pancratiuscantorij Diever, kinderkerk
Ds. A. Westra, m.m.v. kamerkoor Cigale uit Meppel, kindernevendienst

Er zijn nog wat appeltjes te schillen
Door Jan van Helvoort

Op het eerste gezicht lijken vruchtenbomen weinig overeenkomst te hebben
met biljarten. Maar schijn bedriegt. Neem nu de pomerans, dat leren dopje
aan het eind van de keu. Het woord ‘pomerans’ komt van ‘pomerantse appel’
die vanwege zijn vorm zijn naam gegeven heeft aan dat kleine stootkussentje.
Trouwens, het Franse ‘pomme’ betekent ‘appel’, zodat toeval uitgesloten is.

velen die de vorige keer onder hun
kunnen hebben gepresteerd, zich
willen revancheren en willen laten
zien dat zij als goede stuurlui aan wal
die ene stoot wél goed kunnen maken.

Dan is het maar een kleine stap
naar het clubkampioenschap
dat biljartvereniging De Veldkei
(Havelte) op 20 april aanstaande
in het gelijknamige gebouw houdt.
Velen hebben namelijk nog een

Kortom, op 20 april aanstaande zal het
stuiven onder het dak van De Veldkei.

sportief appeltje te schillen met
regerend kampioen Frits Postma,
die de aanvallen op zijn positie
zal moeten afslaan. Een weinig
benijdenswaardige, maar wel
uitdagende taak. Bovendien zullen

Wie van sensatie – en gezelligheid –
houdt, kan daar als toeschouwer de
gehele dag terecht.

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, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067
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Keitje

Circus
Er was een circus in Havelte.
Circus Bossle.
Grote borden wezen ons de weg en de
datum.
Kleine, kleurige folders in de postbus.
Korting tegen inlevering van die bon.
Ik herinner me van een paar jaar
geleden dat een kennis met haar man
en twee kinderen op de fiets van
Meppel naar Havelte reden om een
voorstelling bij te wonen. Zij waren de
enige bezoekers, de voorstelling ging
niet door!
Ik weet niet hoe het nu is geweest,
een circus is magie en moet blijven.
De klad zit er een beetje in doordat
wilde dieren niet meer mogen
optreden, maar met honden, geiten,
varkens kun je ook veel bereiken.
Of is dat ook dierenmishandeling?
Vroeger was er in Groningen ieder
jaar een enorm circus, met een
Vlooientheater. Als je daar binnen was
geweest kwam je geheid met jeuk
naar buiten.
Toen had dat volksvermaak nog
olifanten, mijn lievelingsdieren. Ik
was een jaar of veertien en mocht
met vriendinnen naar het circus.
De dikhuiden hadden een Indiase
verzorger en dat was toch een
beeldschone jongen. Sabu was mooier
dan een hele kúdde olifanten. Ik heb
geen olifant gezien.
Misschien hebben ze bij Bossle wel
‘super toffe’ hondentrainers.
Pubermeisjes genoeg in Havelte.
Gaan de middagen in ieder geval door.
dieneke smink

Film Mattheus Passion in de Veldkei
Op Goede vrijdag 30 maart vertonen wij de verfilming van het concert van de
Mattheus Passion, uitgevoerd door Reinbert de Leeuw in het concertgebouw te
Amsterdam, in de Veldkei te Havelte.
Een magistrale verfilming van een heel mooie uitvoering.
Aanvang 20.00 uur op 30 maart. De
zaal is open van af 19.30 uur in De
Veldkei te Havelte. Prijs: € 6,00

Reserveren kan bij Lourens Koomans:
0521 340460 of
e-mail: koomans@wxs.nl.

Bloemenactie 2018 op 18 en 19 april
De jaarlijkse bloemenactie ten bate van het restauratiefonds van de kerken in
Havelte en Uffelte is dit jaar op woensdag 18 en donderdag 19 april. Elk jaar
gaan vrijwilligers met hun aanhanger met bloemen op pad om te venten in
de straten en omgeving van Havelte, Darp, Busselte, Havelterberg, Veendijk
en Uffelte. De eenjarigen, diverse soorten geraniums, Spaanse margrieten,
Fuchsia’s, Verbena, Helychrisum etc. zijn van uitstekende kwaliteit en komen
vers van de kweker. U kunt per stuk of per 3 of meer kopen.
Bent u niet thuis tijdens deze dagen,
belt u dan voordien met een van de
commissieleden en wij zorgen ervoor
dat uw bestelling bij u thuis wordt
bezorgd.
In de kerk van Uffelte kunt u op 18 en
19 april ook zelf de bloemen kopen.
(Graag ook contant, er is nog geen
pinapparaat).
Wij hopen ook dit jaar weer een mooi
bedrag bijeen te brengen. U hoort
en leest nadien wat de opbrengst is
geweest!

Haiku

OPROEP: Wij zijn nog op zoek
naar nieuwe venters in bepaalde
wijken; heeft u 2 uurtjes tijd (en een
aanhanger evt.) meld u zich dan svp
aan bij een van de commissieleden!
Voor bestellingen en aanmelden via
de commissie:
Jan Mannes 341600,
Klaas Smit 341065,
Frans Hiemstra 342453,
Kor Reins 351330 (voor Uffelte),
Marijke Groen 341520

Garage-verkoop

De zee kleurt als lood
en neemt dreigend en schuimend
het strand in bezit.

Eursingerlaan 8a, Havelte
13.00 – 16.00 uur
Zaterdag 7 april

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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Ben jij de vrijwilliger die
met liefde onze klanten
ondersteunt in Havelte?
Je kunt veel betekenen in ‘t Veurhuus
of in één van de huiskamers aan de
Molenweg. Wij maken graag kennis
met je om de mogelijkheden te
bespreken. Neem gerust contact op!
Janneke Schieving

Tel. 06-51902154
Diever

Dwingeloo

j.schieving@zzwd.nl
Havelte

Koekange

www.zzwd.nl
Ruinen

Vledder

ZZWD is de meest complete
zorgaanbieder in Zuidwest-Drenthe
Nabij

Vertrouwd

Gastvrij

Vriendenconcert Mannenkoor Uffelte

De Kei voor iedereen

Zondagmorgen 8 april a.s. vindt er een uniek optreden plaats in café restaurant
De Molensteen aan de Rijksweg in Uffelte. Dan geeft het Mannenkoor Uffelte,
samen met De Doldies, bestaande uit een 5-koppige band onder leiding van
Luuk Pieters, een koffieconcert.

De Kei is zijn derde jaar ingegaan en
blijkt een gat in de markt te vullen.
Begrijpelijk, want iedereen is het meest
geïnteresseerd in wat er in de directe
omgeving gebeurt of gebeurd is.

Samen met De Doldies

Dit concert, waarbij de ”Vrienden van
het Mannenkoor Uffelte” vrij entree
hebben, belooft weer een heel mooi
concert te worden, temeer daar het
koor, onder de bezielende leiding
van dirigent Bert Koster, weer een
aantal mooie nieuwe liedjes heeft
ingestudeerd. En er wordt altijd
geprobeerd, om een extra dimensie
te geven aan de concerten, door een
combinatie te maken met bevriende
koren of groepen van muzikanten.
Dit keer zijn dat De Doldies met
Nederlands, Engels, maar ook
Streektaal repertoire! Een band met
muziek van toen wij jong waren, met
muziek van toen!! Het belooft dus
een fantastisch mooie en gevarieerde
morgen te worden, met prachtige
koorzang en de bijzondere en zeer
gezellige muziek van De Doldies.
De entree voor dit unieke optreden
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voor niet-vrienden is slechts € 5,00
per persoon. Dat mag dus niemand
missen! Het Mannenkoor Uffelte
bestaat uit mannen uit Uffelte, maar
ook uit omliggende dorpen als Havelte,
Wittelte, Ruinerwold, Ruinen, Hees,
enzovoort. Het koor heeft een zeer
gevarieerd repertoire, waarbij het
zingen van liedjes in de eigen Drentse
streektaal, een belangrijk onderdeel
is. En daarnaast staan er vele heel
gezellige Nederlandstalige liedjes op
het repertoire, maar ook wordt er
Engels en Duits gezongen. Mocht U
daar belangstelling voor hebben, kom
dan eens een keer (gratis) meeoefenen
of luisteren op maandagavond in De
Molensteen te Uffelte, de thuisbasis
van het koor. Zingen met elkaar is
gezellig en gezond!!
Het concert begint zondag 8 april om
11.00 uur (zaal open 10.30 uur).

Die directe omgeving bestaat overigens
echt niet alleen uit Havelte, maar
zeer zeker ook uit Uffelte, Darp en
Havelterberg. Kortom, uit WesterveldZuid.
Wie iets wil publiceren in De Kei
(aankondiging, mededeling, verslag) is
welkom. Uiteraard behoudt de redactie
zich het recht voor onbetamelijke
kopij / taalgebruik niet te plaatsen.
Niet-commerciële kopij is gratis. Voor
reclame geldt een vriendelijk en
laagdrempelig tarief. Ook biedt De Kei
ondernemers de mogelijkheid zich te
laten interviewen voor een (gratis!)
artikel in De Kei met de voorwaarde
daarna te adverteren in het blad.
Vraag naar de voorwaarden bij:
Alie Kleen (0522-255 449) of schrijf
naar drukkerij@kleen.nl.
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Paastijd Clemenskerk Havelte
Witte Donderdag 29 maart
Op één van de laatste avonden van
zijn leven, at en dronk Jezus met zijn
vrienden. Voordat ze aan tafel gingen
waste hij hun voeten en droogde ze
af met zijn eigen omslagdoek. Daarna
deed hij deze weer om. De doek zal
nat zijn geweest en niet meer schoon.
Jezus laat zien dat je elkaars voeten
moet wassen.
Een oproep om rein te zijn en een
oproep om niet bang te zijn voor
het zweet en vuil van jezelf en van je
medemens. Op donderdag
29 maart wordt brood gedeeld en wijn
gedronken.
Clemenskerk Havelte.
Aanvang 19.30 uur.
Voorganger ds. Vijko Top

Goede Vrijdag 30 maart
Op deze wrede en toch Goede Vrijdag,
bezingt het Kerkkoor onder leiding
van Johan Rodenhuis en Ruth Pos het
lijden en sterven van Jezus Christus.
Het koor zingt o.a. een lied uit de
Deutsche Messe van Frans Schubert,
Wohin soll ich mich wenden, vrij
vertaald: Bij wie kan ik terecht als leed
en smart mij kwellen? We kijken naar
beelden uit een Kruiswegstatie. De
Kruisweg biedt de mogelijkheid om stil
te staan bij wat Jezus de laatste uren
van zijn leven heeft meegemaakt.

Pasen Zondag 1 april
Samen met het kerkkoor gaan we
bekende en prachtige Paasliederen
zingen. Het zweet en vuil, waar op
Witte Donderdag nog sprake van
is, is verdwenen. Van de wreedheid
van Goede Vrijdag is niets te zien
en te horen. Op Paasmorgen wordt
Gods onwrikbare en onverwoestbare
liefde voor de mens zichtbaar. Die
sterker is dan al het straatvuil en alle
wreedheid.

Clemenskerk Havelte.
Aanvang 19.30 uur.
Voorganger ds. Aukje Westra.

Clemenskerk Havelte.
Aanvang 10.00 uur.
Voorganger ds. Vijko Top.

Voorjaarsconcert Muziekvereniging Advendo
Het is weer bijna zover, het is weer voorjaar en dus houdt Muziekvereniging
Advendo Diever weer haar voorjaarsconcert.
Dit jaar is er gekozen voor het thema “Van nul tot Nu” en zal de
muziekvereniging u, muzikaal, meenemen door de eeuwen heen.
We zullen beginnen in de tijd van de
gladiatoren en eindigen met muziek
uit de huidige tijd.
Zo zult kunnen horen dat muziek een
belangrijke rol gespeeld heeft in onze
geschiedenis. Ook zult u de “oude”
klanken herkennen is de hedendaagse
muziek.
Er zullen ook optredens zijn van:
“Drummers in de Dop”, dit zijn
jeugdige slagwerkers van diverse
muziekverenigingen uit de gemeente
Westerveld. En hierbij is altijd de
stelling “Jong geleerd is oud gedaan”.

En er is een optreden van “Quatre
Bras”, de naam zegt het al, een
kwartet van 4 koperblazers. Zij zullen
u laten horen dat je ook met een paar
muzikanten prachtige muziek kunt
maken.
Kortom het belooft weer een gezellige,
muzikale avond te worden en we
hopen u te mogen verwelkomen.
Het concert vindt plaats op 7 april in
het “Dingspilhuus” te Diever en de
aanvang is 19.30 uur, de zaal is open
vanaf 19.00 uur.

Stephanie Struijk
in het Schultehuus

Op donderdag 12 april treedt
Stephanie Struijk op in het Schultehuus in Diever. Singer-songwriter
Stephanie Struijk, heeft recent
nieuwe muziek uitgebracht. Op de EP
‘Daar’ staan vijf liedjes die Stephanie
samen met Daniel Lohues schreef.
Momenteel geeft ze tijdens haar
theatertournee voorstellingen in het
hele land.
De avond in het Schultehuus begint
om 19.30 uur en de entree is 12,50
per persoon (incl. een pauze drankje).
Reserveren is noodzakelijk via
reserveren@schultehuus.nl of 0521594811. Meer info over Stephanie
en het concert is te vinden op:
www.stephaniestruijk.nl en www.
oermuseum.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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Worden Darp en Havelterberg opgetrommeld?
Binnenkort kan het in Darp en Havelterberg zomaar gebeuren dat je buurman of buurvrouw op de stoep staat om een
trommel af te geven. Darp en Havelterberg worden namelijk letterlijk opgetrommeld. Het moment om jouw idee of
wens kenbaar te maken.
De werkgroep Optrommelen,
bestaande uit een aantal enthousiaste
betrokken inwoners heeft met de
optrommelactie een mooie manier
gevonden om een beeld te krijgen wat
inwoners écht willen. In 2009 heeft
bijna iedereen meegewerkt aan het
opstellen van een dorpsagenda, veel
daarvan is inmiddels gerealiseerd.
De dorpsgemeenschap vraagt zich
nu af of de activiteiten die worden
georganiseerd wel aansluiten bij
de wens van eigen inwoners (dit
omdat de vaste activiteiten in aantal
deelnemers terugloopt of zelfs is
opgeheven). Misschien vind jij dat
de Dorpsgemeenschap zich met heel
andere dingen moet bezig houden.
Jouw inbreng is heel erg welkom.

Wees creatief en ook de inbreng van
kinderen is heel erg welkom!
In elke trommel zit een
vragenformulier waar de ontvanger
zijn of haar ervaring en mening op
kan invullen. Vervolgens geeft men
de trommel door aan de buren. Na
enkele weken zijn alle trommels op
hun eindbestemming en worden alle
antwoorden geïnventariseerd. Het
resultaat: circa 20 trommels vol met
de tips en ideeën van eigen bodem
én wij hopen uiteraard ook op extra
mankracht bij moment van realisatie.
De Grote Optrommelactie is een
landelijk initiatief dat is opgepakt

door de Dorpsgemeenschap
Darp, Havelterberg en Busselte en
wordt ondersteund door Welzijn
MensenWerk. Voor meer informatie
kunt u kijken op de website www.
optrommelen.nl of vraag het één van
ons.
Alvast bedankt namens de werkgroep
Optrommelen:
Berry Buitelaar, Hennie Schans,
Jan Boers, Piet Jetten, Yvonne Pleister
info@darp-havelterberg-busselte.nl
Femke Heythekker Welzijn
MensenWerk
f.heythekker@welzijnmw.nl
Tel. 06 10592219

Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘KEI’ van een foto
Reconstructie van het Piet Soerplein in Havelte.
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COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
06 10 18 14 17
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Agenda
28 maart
21 maart
21 maart 	
22 maart
25 maart
28 maart
30 maart
2 april
3 april 	
4 april
6 april
7 april
7 april
6-8 april
8 april
8 april
11 april
13 april
18 april
18-19 april
19 april
20 april
20 april

De Kei nr. 6
Inloopmiddag Kinderhuis Maminka - Veendijk 22a, Havelte - 14.00-16.00 uur
Vrouwenvereniging Havelte, Doe-avond
‘Pronk eens met je eigen veren’ door leden van de Vogelwacht - De Veldkei, Veldkamp 77 Havelte - 20.00 uur
The Passion - Clemenskerk, Havelte - 10.00 uur
Paastoernooi biljartvereniging De Veldkei - De Veldkei Havelte - aanvang 18.30 uur
Film Mattheus Passion - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
Kraomschudden Holtinger Schaapskudde - 12.00-16.00 uur
Ophalen oud papier Havelte
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Lezing Louis Zeegers over ziekte van Lyme - Veldkei Havelte
Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs - de Veldkei Havelte - 20.00-21.30 uur
Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs - de Veldkei Havelte - 9.00-10.00 uur
Voorjaarsconcert Muziekvereniging Advendo - Het Dingspilhuus, Diever - 19.30 uur
Weekend Thaise massage, de Uelenspieghel in Uffelte
Fietsexcursie omgeving Dwingeloo o.l.v. Geert Drogt; Vogelwacht Uffelte e.o. - 9.00 -16.00 uur
Vriendenconcert Mannenkoor Uffelte - De Molensteen, Uffelte - 11.00 uur
De Kei nr. 7
Film ‘Hampstead’ - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
Vrouwenvereniging Havelte, 50 jaar bestaan!!
Jaarlijkse Bloemenactie t.b.v. het restauratiefonds van de kerk in Havelte en Uffelte
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
Clubkampioenschap biljartvereniging De Veldkei (gehele dag)
Bingomiddag; De Senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

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
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
Elke vrijdagmorgen:
De Kei - 3e jaargang nr. 6 - 28 maart 2018
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Een boodschap in beeld:
40 jaar Drukkerij Kleen
In gesprek met de familie Kleen

Het ene telefoontje is het andere niet. Zoiets gebeurde
zo’n veertig jaar geleden toen Henk Kleen, als letterzetter
in dienst bij drukkerij Ten Brink, een telefoontje kreeg van
zijn zwager: er stond een oude degelpers te koop en of
dat niet iets voor hem was. In een flits werd besloten die
drukpers aan te schaffen. En op dat moment werd drukkerij
Kleen geboren, al was Henk zelf zich daar nog niet direct
van bewust. Henk: ‘Al snel kwamen de drukopdrachten
binnen en besloten Alie en ik voor onszelf te beginnen in
een klein schuurtje achter ons huis aan de Ezingerweg. Dat
Henk, Alie, Michel en Marinda
was op 1 maart 1978. Het was een vliegende start en het ging
zo goed dat ook Alie in de zaak kwam. We betrokken een winkelpand in de Talmastraat in Meppel, waar we ook al snel
uitgroeiden. Toen een voormalig schoolgebouw aan de Noteboomstraat leeg kwam, zijn we daarin getrokken. Dat was in
1987. En daar zitten we nog steeds, tegenover de parkeergarage.’
Henk en Alie doen het nu wat rustiger
aan, maar dat geldt zeker niet voor
hun zoon Michel en dochter Marinda.
Die hebben weliswaar drukinkt door
de aderen vloeien, maar zijn veeleer
kinderen van hun tijd: de drukpers
wordt nog wel gebruikt, maar
computers en printers dicteren het
tempo.

vormgeving en lay-out van huisstijlen,
magazines, folders en kaarten.
Het is schitterend om voor iedere
klant iets unieks te ontwerpen. De
klant is koning en heeft zijn eigen
wensenlijstje, maar je moet toch ook
goed naar de klant zelf kijken: wat
past bij hem of haar? Wat past bij het
bedrijf? Je moet niet onderschatten
welke effecten kleuren, beelden en
Van ontwerp tot gereed product
teksten bij mensen kunnen oproepen.
Het productenpalet van Kleen is
Ik vind het prachtig om elke keer weer
gevarieerd en toch ook weer heel
creatief aan de slag te gaan en met
geconcentreerd. Michel: ‘Eigenlijk
iets bijzonders voor de dag te komen.
alles wat bedrukt kan worden. Wij
Ook de materialen waarmee je werkt,
zijn doorontwikkeld tot een grafisch
dagen je uit. Textiel kun je bedrukken:
bedrijf en helpen onze klanten
sportkleding of t-shirts met je naam,
hun boodschap uit te dragen. Het
bedrijfskleding enz.
overgrote deel van de klanten bestaat
Maar wat nog veel mooier is, je kunt
uit ondernemers uit het midden- en
ook logo’s en tekst op je kleding
kleinbedrijf en particulieren. We
borduren. Dat gaat langer mee en
ontwerpen logo’s en een huisstijl. We
geeft reliëf. Via de computer wordt
helpen een website te ontwikkelen,
er van een afbeelding of logo een
allemaal op maat. De klant moet zich
bestand gemaakt dat wordt ingevoerd
kunnen herkennen in wat wij leveren.’
in de borduurmachine, die dat
Marinda: ‘Wij verzorgen de
vervolgens in kleuren en formaat
naar wens op de
kleding of wat dan
ook aanbrengt. Naast
papier- en textieldruk
verzorgen we sign/
reclamewerk, zoals
reclameborden,
spandoeken, banners,
stickers, posters,
beurspresentaties,
raamfolie,
relatiegeschenken,
gereedschap… enfin,
te veel om op te
Roel bezig met het monteren van gevelreclame noemen.’
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Lokale media
Alie: ‘Verder geven we drie lokale
bladen uit: De Molen, De Kei en De
Koegang. De Molen beleeft inmiddels
zijn 38-ste jaargang. Oud-collega’s van
Henk uit Nijeveen brachten ons op het
idee om De Molen uit te geven. Dat
blad is helemaal op Nijeveen gericht.
En de mensen lezen het, omdat het
hún blad is met hún nieuws. Mensen
willen nu eenmaal graag iets ‘eigens’
hebben. Dialecten en groepstalen
ontstaan niet voor niets: het zijn
bindmiddelen voor de groep mensen
waar je bij hoort. Ondernemers
adverteren niet alleen voor hun
eigen naamsbekendheid in De
Molen, maar ook om het lokale blad
te ondersteunen. Plaatselijk nieuws
is belangrijk voor de plaatselijke
bevolking. Veel nieuws van elders
doet ze niet zo veel. Het is vaak een
‘ver-van-mijn-bed-show’. Als je in
een regionale krant leest dat er een
weg wordt afgesloten in een plaats
30 kilometer verderop, haal je je
schouders op. Maar als de weg om de
hoek wordt afgesloten voor een week,
wil je weten waarom en voor hoelang.
Regionaal nieuws is interessant en ook
belangrijk voor mensen die in de regio
geïnteresseerd zijn. Lokaal nieuws
is belangrijk voor de plaatselijke
bevolking.’
De dorpspomp
Marinda: ‘We zijn nu voor het
derde jaar bezig met De Kei voor
Havelte, Uffelte, Havelterberg en
Darp. Voor Koekange geven we De
Koegang uit. We merken dat het
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aanslaat, omdat mensen die het
nummer niet ontvangen hebben,
aan de bel trekken. Men wil het
lokale nieuws niet missen. Daarmee
lijken die bladen op de ouderwetse
dorpspomp, de plaats waar de
laatste nieuwtjes worden gedeeld.
We bieden iedere particulier of
vereniging de mogelijkheid gratis
iets mee te delen. Ondernemers die
zich willen presenteren, kunnen een
gratis interview aangeboden krijgen
met de afspraak daarna tegen een
aantrekkelijk tarief te adverteren.’
Wat schrijft, blijft
Michel: ‘En we verzorgen ook
andere uitgaven. Jubileumboeken

bijvoorbeeld of eigen uitgaven, zoals
gedichtenbundels met een beperkte
oplage, puur om uit te delen aan
familie en vrienden. Maar uitgaven
voor speciale gelegenheden, zoals een
vriendenboek, of een (foto)boek ter
gelegenheid van een afscheid, opening
of introductie is tegenwoordig heel
populair. Men wil iets hebben om uit
te delen, in handen te houden en later
nog eens na te lezen en door te geven.
Zo hebben we voor de dokters uit
Nijeveen een boek gemaakt; oplage
twee stuks. Gedenkboeken zijn gewild.
Collega’s willen een vertrekkende
collega als blijk van waardering iets
geven om later nog eens in handen te
houden.’

Dorpsdokters
Nijeveen

Lena’s boekje
tekeningen en gedichte
n van

Hinde en Elise

Marinda: ‘Dergelijke boeken worden
niet zo gauw weggegooid en worden
jaren later nog eens opengeslagen.
Daar zit veel gevoelswaarde in. Wat
dat betreft zijn we ons daar als echte
traditionele drukkers van bewust.’
Tekst: Jan van Helvoort, foto’s: Drukkerij Kleen

Bureaus
op maat gemaakt

Het Noteboompje.nl

Top Kwaliteit Lariks / Douglas fijn bezaagd
16 x 140
20 x 200

400 lang € 1.50 p/m
300 & 400 lang € 1.95 p/m

Zweeds rabat (gedroogd!!)

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

28 x 145
24 x 175
24 x 195

Siberisch Lariks
400 lang € 1.75 p/st
(Zwart) geïmpregneerd 420 lang € 2.75 p/m
Grijs geïmpregneerd
420 lang € 3.25 p/m

Vlonderplanken
28 x 145
21 x 140
25 x 145

Vuren geïmpregneerd
€ 2.25 p/m
Bangkiray
125 & 150 lang € 3.50 p/m
Bangkiray
125 & 150 lang € 4.50 p/m

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen
Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
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Annerie

Reica Reizen

KREMER
uitvaartzorg

Onze dagtochten in 2018
• Paasverrassingstocht
Deze dagtocht is volgeboekt
• Pinksterverrassingstocht
21 mei
€ 65,• Dagtocht Texel		
31 mei
€ 59,• Dagtocht
Papenburg/Meijerwerf
5 juli
€ 65,• Zomerverrassingstocht
12 juli
€ 57,50
Kijk voor meer informatie op:
www.reicareizen.nl of bel 0521-350429
Ook voor onze dagtochten

‘

Samen met u op reis

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

  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
Op
woensdag t/m zondag open
supervers  ijs.  Ook  meenemen!  
voor en  
heerlijk
ijs en verse pizza’s!
Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
zie  website.  

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

www.pizzariminihavelte.nl

Wandelfestijn van de
Vrouwen van Nu
afdeling Uffelte
Donderdag 8 maart jl. waren maar liefst
355 vrouwen naar Uffelte gekomen om mee
te lopen in het Uffelter Binnenveld.
Dit was de 120e wandeling van de afdeling
Drenthe in 10 jaar tijd.
Frieda Schrijver

Duo-fietsen Havelte
Onder leiding van vrijwilligers wordt vanaf mei gefietst op duo-fietsen in de omgeving van Havelte. We fietsen elke
vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. In de warmere periodes kan ook op de vrijdagochtend worden gefietst.
Voor wie is dit duo-fietsen geschikt?
Een ieder die om wat voor reden ook
zelf niet meer kan of wil fietsen, kan
zich aanmelden. Het zijn fietsen met
elektrische ondersteuning. Als je wilt
zou je wat kunnen meefietsen, maar
dit hoeft niet. We hebben ook een
rolstoelfiets.
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Naast het fietsen in de omgeving,
is de gezelligheid erg belangrijk.
Halverwege de rit gaan we met zijn
allen onderweg wat drinken in een
gezellige gelegenheid. Hier kan ook
gebruik worden gemaakt van het
toilet. De kosten bedragen 3.50 euro.
Wie interesse heeft als deelnemer of

vrijwilliger:
- kom op vrijdag 4 mei om 10.00 uur
naar de Veldkei in Havelte voor een
proefrit
- bel voor informatie naar:
Jan de Boer, tel. 341388
Piet Bruinenberg, tel. 342883
Jan van Es, tel. 351436
Piet de Wit, tel. 345623
De Kei - 3e jaargang nr. 6 - 28 maart 2018

Kraomschudden en gouden eieren zoeken bij de
Holtinger schaapskudde
Op paasmaandag 2 april a.s. organiseert de stichting Holtinger Schaapskudde
tussen 12.00 uur en 16.00 uur het jaarlijkse kraomschudden.
Iedereen is van harte welkom bij de schaapskooi aan de van Helomaweg in
Havelte, om daar de geboorte van de lammetjes te vieren.
Bonte lammeren
Tijdens de ‘kraamvisite’ staan de
lammetjes met hun moeders in en
rond de kooi. De bonte ondervacht
van het Drentse Heideschaap is
bij de nieuwkomers goed te zien.
De lammetjes kleuren van bont
gevlekt tot helemaal bruin. De
zorgzame moeders hebben meestal
een melkwitte lange vacht. De
schaapherders zijn aanwezig om
vragen over het Drents Heideschaap
en het scheperen van de kudde te
beantwoorden.
Kinderplezier
Het kraomschudden staat steeds
weer garant voor veel kinderplezier.
Deze keer zijn er wel 120 paaseieren
verstopt bij de kooi. Daartussen

zitten drie gouden paaseieren. Wie
die vindt krijgt een leuke attentie.
Kinderen kunnen vanaf half drie gaan
zoeken naar de eieren. Als dat nog
niet genoeg is kunnen ze zich laten
schminken en glittertatoo’s laten
zetten door Wompel Pompel. Net
als alle jaren kunnen ze zich weer
vermaken met het voeren van de
schapen. Kleine zakjes brokjes zijn te
koop. Wie dat niet leuk vindt kan gaan
kijken bij de Vogelwacht.
En om het allemaal gezellig te maken
is er muziek van Duo Please. Voor
alle groten is er koffie, thee e.d. Voor
de kinderen is er gratis ranja met
paaseitjes. De ijskar van Rimini is
aanwezig met Italiaans ijs. Total More
is er met patat, suikerspinnen en
Popcorn.

Steun voor de kudde
De gelegenheid van het
Kraomschudden wordt door de
stichting aangegrepen om aandacht te
vragen voor het behoud van de kudde.
De Holtinger schaapskudde ontvangt
weliswaar vergoedingen en subsidies
o.a. van de provincie Drenthe en
de Gemeente Westerveld, maar de
omvang daarvan houdt geen gelijke
tred met de toenemende kosten.
Zonder de steun van donateurs en
sponsoren zal de kudde verdwijnen.
Meer informatie over de dag en over
de Holtinger Schaapskudde vindt u op
www.deholtingerschaapskudde.nl.

Een ‘KEI’ van een foto

MINDFULNESS WESTERVELD
MINDFULNESSTRAININGEN
BIJ TINNITUS/OORSUIZEN
Door het beoefenen van mindfulness zal er minder
stress van de tinnitus worden ervaren. Het vechten
tegen de tinnitus verdwijnt en je bent daardoor
beter in staat tinnitus een plaats in je leven te geven.

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.

Duur: 8 weken, maandagavond 19.30 tot 22.00 uur,
begint 16 april as.

Voor al uw
rietdekkerswerken

Kosten: € 325, incl. werkboek en geluidsbestanden.

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

De training wordt gegeven door Angelique van Veen,
gecertificeerd trainer, cat.1.
Aanmelden:
Mindfulness Westerveld, Dorpsstraat 13 Uffelte,
via info@mindfulnesswesterveld.nl of 06-11046173
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www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
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Kinderkledingbeurs Havelte organiseert tweedehands zomerkinderkleding- en
speelgoedbeurs
De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar halfjaarlijkse kleding en speelgoedbeurs. Een gezellige
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte.

U vindt deze beurs naast zomerkleding
ook een divers aanbod van
tweedehands speelgoed. Heeft u zelf
kleding van maat 74 t/m maat 188 of

speelgoed in te brengen dan kunt u de
daarvoor benodigde prijsenveloppe +
instructie vanaf dinsdag 6 maart 2018
ophalen gedurende schooltijden bij
de kleuteringang van OBS. de Bosrank
in Havelte. Er is een maximale uitgave
van 150 prijsenveloppen. Alle kleding
en speelgoed dient geprijsd, schoon
en compleet te worden aangeleverd.

Het inbrengen van de kleding en het
speelgoed is op donderdagavond 5
april 2018 van 19.00 tot 20.30 uur,
eveneens in “de Veldkei”. Dit adres
kunt u vinden op onze website.
Raadpleeg onze website www.
kledingbeurshavelte.nl voor meer
informatie. We zijn ook te volgen via
Facebook: Kledingbeurs Havelte.

Ontwerp en opmaak
Wij verzorgen de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen,
logo’s, magazines, advertenties en websites. Voor al uw grafische
communicatie, van concept tot afwerking, kunt u bij ons terecht.
Heel KROES

info@dedrenthseroos.
nl
www.dedrenthseroos.
nl
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Feestweek
info@kroesnijeveen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

www.kroesnijeveen.nl

Ontwerp | Druk
| Print | Reclame

0522 49 26 80

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

Voorjaar bij

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

Ontwerp

De koopavond is op vrijdag 6 april
2018 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 7 april 2018 is de beurs
geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur.

Renovatie Piet Soerplein
Wij zijn goed bereikbaar via de Brink!
U parkeert bij ons voor de deur!

Alle voorjaarsbollen
3 halen, 2 betalen!

Potgrond
3 zakken, 20 ltr.

5

Tulpen 00
3 bossen
12

5

bij besteding
vanaf e 15,-

2

50

korting

Geldt niet op aanbiedingen!

00

week 14

Waardebon

✂

Prettige Pasen!
Wij zijn geopend van:
woensdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
en zaterdag 9.00-17.00 uur
Bloemenhuys Havelte
Dorpsstraat 49 A - 7971 CP Havelte - Tel. 0521 34 66 74
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