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EGO accutuingereedschap 
in de ACTIE!!! 

Geen stank, geen lawaai 
én geen gedoe! 

Kom langs voor  
meer info en/of  

een demonstratie! 

0521 34 46 54

De Kei
Uitgave van
Drukkerij Kleen V.O.F.

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
T 0522 255449
E dekei@kleen.nl
I www.kleen.nl

Tweewekelijks regioblad voor Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp | Oplage: 2.750 ex. | 3e jaargang nr. 10 | 23 mei 2018

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp, De Molen in Nijeveen 
en De Koegang in Koekange? Vraag naar de combinatietarieven.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?

Trots op Darp

De Dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg-Busselte heeft het initiatief 
genomen om de wederopbouw van het Nieuwe Darp, nu 70 jaar geleden, 
te herdenken en dit met een aantal bijzondere activiteiten te willen vieren. 
Daarvoor is een werkgroep al geruime tijd bezig om de geschiedenis van de 
bewoning, de afbraak van het Oude Darp en de wederopbouw van het Nieuwe 
Darp door middel van een aantal thema’s op papier te zetten. 

Een publicatie hierover in kleur, zal in 
de eerste week van juni huis aan huis 
worden verspreid onder de inwoners 
van Darp-Havelterberg en Busselte. 
Daarnaast wordt het oude en huidige 
Darp in beeld gebracht door middel 
van een aantal foto’s onder de noemer 
Darp in Beeld. In de eerste week van 
juni zullen deze geëxposeerd worden 

in het dorpshuis De Stobbe. In overleg 
met de school zullen ook de kinderen 
van de bovenbouw betrokken worden 
bij de wederopbouw van hun dorp. 
De presentatie van de publicatie en de 
foto-expositie zullen plaatsvinden op 
een feestelijke bijeenkomst voor de 
inwoners van Darp in De Stobbe op 
2 juni. 

Werkgroep Trots op Darp, foto: Frans Ohm
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De volgende Kei verschijnt op 6 juni 2018. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 30 mei 
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

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

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)

Klachten bezorging: klachten@uwverspreider.nl

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte

Zo. 27 mei Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra Viering Heilig Avondmaal Kindernevendienst
Zo.  3 juni Havelte 10.00 uur Ds. V. Top  Kindernevendienst
 

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

  Warm of koelvers thuisbezorgd! 

     Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden! 

 

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

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

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

Belangrijke Informatie
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

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

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

Fancy fair in kerk in Havelte

Op zaterdag 9 juni van 10.00 tot 14.00 uur organiseert de diaconie een fancy 
fair in de kerk in Havelte. Iedereen is van harte welkom op dit gezellige 
evenement met verschillende activiteiten voor jong en oud. Op de fancy 
fair zijn voor aantrekkelijke prijzen glossy’s, boeken, tuinbrocante, stekjes 
van planten, groenten en kruiden en lekkernijen te koop. Ook is er een 
kunstverkoop. 

Heeft u al spullen genoeg ook 
dan is het de moeite waard om 
te komen. U kunt meedoen met 
het rad van fortuin, voor kinderen 
zijn er workshops, er is Afrikaanse 
trommelmuziek en u kunt genieten 
van een ontspannen stoelmassage.  
Ook kunt u wandelen over het 
dominee’s paadje onder begeleiding 
van een gids die u alles kan vertellen 

over de geschiedenis van het paadje 
en de naaste omgeving. 
Kortom een gezellig evenement.
De opbrengst van deze fancy fair komt 
volledig ten goede aan WanaZiwi, 
een naaiatelier voor dove vrouwen 
in Tanzania dat meerjarig wordt 
ondersteund door de diaconie.
Steun WanaZiwi, kom naar de fancy 
fair.

Ogen

Ze had liefdevolle blauwe ogen,
hij kon toen hij haar zag zijn ogen 
niet geloven.
Zij lonkte met haar linkeroog,
hij dacht: dit zit goed, dat zie ik met 
één oog.
Hun lippen vonden elkaar met 
gesloten ogen voor een innige kus,
ze dachten allebei dit is liefde, dit is 
het dus. 
Ogenschijnlijk is dit een oud verhaal,
maar het overkomt ons (hopelijk) 
allemaal.

Lorki
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

De familiewensen samenvoegen 
met respect, stijl en kwaliteit, 
zonder daarbij het kostenaspect 

uit het oog te verliezen.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00  |  T 0521 - 38 17 90  
dag en nacht bereikbaar

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl

Keitje

Terras 
De laatste weken zijn er zoveel mooie 
zonnige dagen het is dan echt genieten 
op ons kleine terrasje bij de dito vijver. 
Een terrasje wat opgefleurd wordt door 
een tiental potten met overvloedig 
bloeiende violen in paars-blauw 
en oranje-wit. De paarsblauwe zijn 
zonverkleurd tot één en dezelfde kleur 
lavendelblauw, ook heel mooi.
Ons terrasje ziet er goed onderhouden 
uit. De paar kleine plantjes die zich 
met veel moeite tussen de voegen 
naar boven hebben geworsteld mogen 
blijven, als dank voor hun moeite.
Vroeger, als wij dan buiten zaten, 
waren we druk in de weer met tubes 
en antimuggensticks en ander anti-
ongedierte gemak. We waren er maar 
druk mee, maar dat hoeft niet meer.
Er is geen vlieg, geen steekmug, wesp 
of hommel die ons nog plaagt.
Heel rustig.
Er zijn ook nauwelijks merels meer, 
roodborstjes, mussen, winterkoninkjes… 
Dat verdriet ons.
Wel zijn er ontzettend veel mieren. 
Iedere ochtend is ons terras veranderd 
in een mini berglandschap. 
Duizenden mieren hebben die nacht 
weer hard gewerkt om hun voedsel in 
hun holletjes te krijgen.
Roei ze uit, adviseert men ons.
Gooi azijn in de gaatjes, spiritus, 
mierendood, verdelg ze.
Maar dat doen wij niet. 
Wij laten ze komen de mieren en hopen 
dat daardoor de vogels ons weer komen 
plezieren en de insecten ons weer 
komen plagen. Dan kopen we gewoon 
weer een anti muggenstick en is alles 
weer als vanouds, goed!

dieneke smink

Particuliere advertentie

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

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

Stichting kinderkampen Havelte zoekt sponsoren

Al tientallen jaren organiseert Stichting Kinderkampen Havelte e.o. elk jaar 
in de eerste week van de zomervakantie een zomerkamp voor kinderen in de 
leeftijd van 8 tot 13 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, spokentocht, 
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! 
We willen graag dat alle kinderen mee 
kunnen gaan, daarom houden we de 
bijdrage per kind zo laag mogelijk: 
105 euro. Maar ja, daar kunnen we 
niet alle kosten van betalen. Vele 
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 
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. 
Wat niet iedereen weet: het is ook 

mogelijk om een kind te sponsoren: 
u betaalt de bijdrage van 105 euro 
en via school wordt er een ouder 
benaderd met de vraag of het kind 
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!
Afgelopen week is de informatiefolder  
voor zomerkamp 2018 weer 
meegegeven op de lagere scholen 
in Havelte, Darp, Wapserveen 
en Uffelte. Voor meer informatie 
verwijzen we naar onze website: www.
stichtingkinderkampenhavelte.nl. 

www.facebook.com/regiobladdekei

Like De Kei 
op Facebook
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Praktijk voor HSP-begeleiding & coaching

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

e  ike@mille-pattes.nl 
i  www.mille-pattes.nl

Kijk voor meer informatie op de website: 
www.mille-pattes.nl

Ike Piest-van der Ree
gecertificeerd HSP begeleider

Praktijk voor 
HSP-begeleiding, coaching 
en training beelddenkers

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Relatiegeschenken
Promoot uw bedrijf met een relatiegeschenk bedrukt met uw eigen logo, 

zoals een keycord, dopper, pet, speelkaarten, pennen 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.



De Kei - 3e jaargang nr. 10 - 23 mei 2018 5

23 mei De Kei nr. 10
25 mei Wandelexcursie ‘Kiersche Wijdepad’ o.l.v. Geert Drogt; Vogelwacht Uffelte e.o.
26 mei  Benefietconcert “Muziek voor Hoop” t.b.v. KWF Kankerbestrijding m.m.v. Advendo Diever, Swingband 

Havelte, VCE Westerveld, Slagwerkensemble Appingedam en Muziekkids Westerveld - Gemeentehuis 
Diever - 19.30 uur

  9 juni Fancy fair voor Wanaziwi - Clemenskerk Havelte - 10.00 tot 14.00 uur
12 juni Ophalen oud papier Havelte
21 juni Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
17 juli Ophalen oud papier Havelte
19 juli Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
16 aug. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
20 sept. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
 3 okt. Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Modeshow - Veldkei Havelte
18 okt. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
7 nov.  Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Lezing H. Louwsma 

Klimaatverandering - Veldkei Havelte
15 nov. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
20 dec. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
20 dec. Vrouwen van Nu Havelte; Kerstavond

Agenda

Elke maandagmiddag: Gymnastiek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Elke maandagmiddag: Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Elke maandagmiddag: Handwerken van het Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
Elke woensdagmiddag:   Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30 – 15.45 uur 
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Elke vrijdagmorgen: Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Top Kwaliteit Lariks / Douglas (gedroogd!!)
16 x 140  Fijn bezaagd 400 lang € 1.50 p/m
20 x 200  Fijn bezaagd 300 & 400 lang € 1.95 p/m
17 x 140 geschaafd 180 lang  € 1.95 p/m
16 x 115 geschaafd veer/groef 300 cm lang  € 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  Vuren geïmpregneerd   € 2.25 p/m
21 x 140  Bangkiray  125 & 150 lang € 3.50 p/m
25 x 145  Bangkiray  125 & 150 lang  € 4.50 p/m
21 x 145 Lariks 400 cm € 2.50 p/m

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Heeft u 
een aankondiging 

van een evenement 
of activiteit? 

Laat het gratis in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)
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Bureaus
op maat gemaakt

Het Noteboompje.nl

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

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

Sigrid & MariekeAnnerie,

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

‘

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

  Pizza!  Geniet  in  Havelte  van  heerlijke  pizza’s  
en  supervers  ijs.  Ook  meenemen!  

Voor  onze  menulijst  en  de  openingstijden  
zie  website.  

Alle dagen geopend! 
Pizza’s van woensdag t/m zondag
Voor menu en openingstijden: zie website

Een ‘KEI’ van een foto
Foto: Leroy Wanders

Drentse Hoofdvaart, gezien vanuit voormalig Café Schenkel te Uffelte.
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

Hardloopevenement Havelte - UMCG

Op 25 en 26 mei 2018 organiseert de stichting “Walk for Life” voor de twaalfde 
keer het gelijknamige evenement in Groningen. Het doel van dit jaarlijkse 
wandel- en loopevenement is zoveel mogelijk geld in te zamelen en daarbij ook 
aandacht te vragen voor jongvolwassenen in de leeftijd van 18 t/m 35 jaar die 
de diagnose kanker hebben.
 
Kanker treft niet alleen jezelf en je 
directe naasten met alle angsten en 
onzekerheden, maar de maatschappij 
en je omgeving confronteren je er ook 
elke keer weer mee. Probeer maar 
eens een baan te krijgen, of probeer je 
staande te houden in je huidige baan. 
Probeer maar eens een hypotheek 
te krijgen met de daarbij behorende 
verzekeringen. Ook kinderen krijgen, is 
geen vanzelfsprekende stap meer. Het 
evenement ‘Walk for Life’ is tevens 
een dag van steun en hoop om hen, 
die getroffen zijn door deze vreselijke 
ziekte, kracht te geven en het leven te 
blijven leven! 
Het hardloopteam van Varekamp 
Notariaat neemt dit jaar deel aan 
de run-bike-run op 25 mei. In een 
estafette overbruggen we de afstand 

van de Johannes Postkazerne in 
Havelte naar het UMCG in Groningen. 
Dit doen we samen met diverse teams 
van de 43e Gemechaniseerde Brigade. 
Deze samenwerking is ontstaan 
doordat we binnen ons team van 
hardlopers ook met deze ziekte zijn 
geconfronteerd. Bovendien bestaat 
Varekamp Notariaat dit jaar 175 jaar 
waardoor dit een mooi, extra goed 
doel is om ons hiervoor in te zetten.
Als notariskantoor adviseren en 
helpen wij mensen die hun zaken, 
soms door ook door deze ziekte 
gedwongen, goed voor henzelf en 
dierbaren geregeld willen hebben. 
 
Elk deelnemend hardloopteam 
bestaat uit 9 personen: 1 chauffeur 
van de begeleidende (defensie)

bus en 8 lopers / fietsers waarbij de 
fietser altijd naast de loper fietst als 
begeleider. De route gaat over 80 
km van de Johannes Postkazerne 
in Havelte, langs het kanaal te 
Dieverbrug via het Fletcher hotel 
te Paterswolde naar de finish bij 
het Universitair Medisch Centrum 
Groningen. In het UMCG vindt een 
grote finale met alle deelnemende 
teams plaats.
 
Met deze estafette willen we, naast 
geld inzamelen, aandacht genereren 
voor de Walk for Life die op 26 mei 
plaatsvindt. De Walk for Life is een 
wandel- en loopevenement met 
als doel geld in te zamelen voor 
jongvolwassenen met kanker. Door 
ons hiervoor in te zetten met een 
grote persoonlijke inspanning hopen 
we anderen te enthousiasmeren zich 
aan te melden voor de Walk for Life. 
En uiteraard dragen we bij met een 
passende donatie aan de Stichting 
Walk for life.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal printen

XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Textieldruk en borduren

Belettering

Relatiegeschenken

Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl
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Havelte, mei 2018

Bericht aan de leden van de Dorpsgemeenschap Havelte

Hart voor Havelte

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Indien u een machtiging tot incasso hebt afgegeven, dan zal de contributie eind 
mei worden afgeschreven van uw bankrekening. De leden zonder machtiging 
krijgen een factuur thuisgestuurd, via email of via de post.

Zoals bekend, is het contributiebedrag voor de Dorpsgemeenschap Havelte 
vastgesteld op vijf euro.

Dit bericht wordt ook via email naar 
de leden van de Dorpsgemeenschap 
Havelte toegestuurd. Heeft u 
geen email ontvangen van de 
Dorpsgemeenschap, dan is uw 
emailadres bij ons niet bekend. Wij 
zouden het zeer op prijs stellen 

als u uw emailadres aan ons 
bekend maakt door een mailtje 
te sturen aan: penningmeester@
dorpsgemeenschaphavelte.nl.
Graag met vermelding van uw naam 
en adres. Uw vragen kunt u ook stellen 
via dit emailadres.

Informatie over de Dorpsgemeenschap 
Havelte vindt u op onze website: 
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de 
Dorpsgemeenschap Havelte
Lies Vingerhoets (penningmeester)

Clemens
 
Toen je zat te bidden 
sloeg je een mug dood met je bijbel. 
Hinderlijk, dat gezoem 
tijdens het overleg met de Schepper. 
 
Louis.

••• • • 
COMFORTUIN 

hoveniersbedrijf 
groenvoorzieningsbedrijf 

boomverzorgi ng 
bestratingen 

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

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

Een ‘KEI’ van een foto
Heeft u ook 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.


