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NIEUWE CASTELGARDEN 
ZITMAAIER 

 

Al vanaf  €1499,- 

Vele modellen op voorraad! 

 
 
 

 
 

 

 

Ook voor onderhoud, reparatie 
én verhuur bent u bij ons aan 

het juiste adres:  

Lindenlaan 54a te Uffelte 

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: 2.850 ex. | 3e jaargang nr. 14 | 18 juli 2018

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?

0521 34 46 54

Sfeervol en swingend

Een gezellige fair vol activiteiten, het zonnetje scheen en het was lekker druk. 
Alles werkte zondagmiddag 8 juli mee tijdens optreden van de Swingband 
Havelte bij het schaapscheerdersfeest van de Holtinger Schaapskooi in Havelte. 

Optreden van de Swingband Havelte tijdens het schaapscheerdersfeest van de Holtinger 
Schaapskooi in Havelte.

Het optreden was sfeervol en 
swingend. Maar niet alleen door de 
ambiance, de repertoire keuze voor 
deze gelegenheid was bijzonder 
passend. Als binnenkomertje werd, 
toepasselijk, het bekende nummer 
Spinning Wheel gespeeld. Sfeervolle 
momenten waren er met name tijdens 
de door Yoanique Hillen ingetogen 
gezongen nummers als The Look of 
Love, A Night like This en You are the 
Sunshine of my Life. En swingen deed 
de band ook! Tijdens de nummers 
Blue Skies en Route 66 stond bijna de 
helft van de  bandleden op om een ter 
plekke bedachte solo te spelen. 
Met als uitsmijter de drumsolo van 

Wim Kahmann tijdens het nummer 
Cantaloupe Island.
Voor de muziekliefhebbers in de 
regio heeft Swingband Havelte weer 
iets moois toegevoegd aan haar 
concertagenda. Op zondagmiddag 
18 november wordt het ”Swingen 
in Overcinge”. Ze gaan muzikaal op 
reis met prachtige nummers en een 
veelzijdig programma waarin ze 
andere muzikanten meenemen. De 
Swingband Havelte staat onder leiding 
van Hildo Flierman. 
Nieuwsgierig geworden en wilt u 
meer informatie over de band neem 
dan contact op met Jan Willink 
(willinklinden@ziggo.nl).
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De volgende Kei verschijnt op 1 augustus 2018. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 25 juli 
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.  22 juli Havelte 10.00 uur Mw. T. Koster uit Meppel Kindernevendienst
Zo.  29 juli Havelte 10.00 uur Ds. B. Metselaar uit Beilen Kindernevendienst
Zo.   5 aug. Havelte 10.00 uur Ds. C. Huisman uit Meppel Kindernevendienst
Zo.  12 aug. Havelte 10.00 uur Ds. V. Top Kindernevendienst
Wo. 15 aug. Molenhof 19.30 uur Ds. A. Westra

    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.

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
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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

Haiku

Als de wind opsteekt
krijgt de zee schuim op de mond
en bespuugt het strand.

Louis

Kerkbezichtiging in de 
Zomermaanden

De Clemenskerk is vanaf zaterdag 
30 juni t/m woensdag 29 augustus 
elke zaterdag- en woensdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur open 
ter bezichtiging en zijn er gidsen 
aanwezig.

Het blokfluittrio Bloknoot geeft 
op zaterdag 21 juli en zaterdag 
11 augustus een gratis optreden.

Training christelijke mediatie

Niet één maar drie groepen hebben het afgelopen kerkelijke seizoen de 
training christelijke meditatie gevolgd. Vrijwel alle deelnemers waren na afloop 
positief, er ging een (innerlijke) wereld voor hen open. 

Reden genoeg om opnieuw een 
meditatietraining aan te bieden. 
Onder leiding van Antoon Vermeulen 
kunt u kennismaken met verschillende 
vormen van christelijke meditatie. Ook 
geeft hij uitleg over de achtergrond 
van (christelijke) meditatie. 
Antoon Vermeulen heeft als 
aalmoezenier bij de Krijgsmacht 
gewerkt. Hij is geestelijk begeleider 
en therapeut in de praktijk Ziel en 
Geest, www.zielengeest.nl  en is lid 
van de Protestantse Gemeente te 
Wapserveen.

Data: dinsdag 11-18-25 september en 
2-9 oktober 2018.
Tijd: 19.30-21.30 uur.
Plaats: Clemenskerk te Havelte, ingang 
de Nije Wheeme.
Groep: minimaal 8 en maximaal 12 
deelnemers. Leeftijd tussen 25 en 85 
jaar.
Eigen bijdrage: 30 euro.
Info en opgave: 
Antoon Vermeulen, 0521-320207, 
ajjm.vermeulen@xs4all.nl,
Aukje Westra, predikant,
aukjewestra@gmail.com.

Keitje

Tien punten 
n.a.v. de marters 

Ten 1ste: Ik heb het als heel bijzonder 
ervaren dat mijn noodkreet van 14 
dagen geleden nog iets positiefs heeft 
opgeleverd...

2de: het betekent dat De Kei gelézen 
wordt.

3de: dat wij zoveel goede, hartelijke 
adviezen gekregen hebben.

4de: dat wij niet alleen staan in onze 
ellende want het is schrikbarend 
hoeveel mensen ook overlast hebben 
gehad of hebben van deze onverlaten!

5de: dat er veel troost uit gaat van het 
medeleven van u lezers.

6de: dat in de gemeente 
Noorderveld, een meldpunt ‘Overlast 
Steenmarters’ komt wat zeker ook 
een aandachtspunt voor de gemeente 
Westerveld is.

7de: het schijnt dat wij geduld moeten 
hebben.

8ste: we kunnen nog de goedkoopste 
WC-blokjes kopen en hondenharen 
strooien.

9de: want, er staan nu twee piepende, 
peperdure transmitters boven, 
een radio keihard op NPO1 en een 
vangkooi met heerlijk voer.

10de: maar, ik ben bang dat wij de 
enige inwoners van Westerveld zijn die 
‘dove’ en volgevreten steenmarters 
hebben, want ze zijn er nog steeds!!

dieneke smink

NK Vuistbijl maken

Het OERmuseum organiseert 
ook in 2018 het open Nederlands 
kampioenschap “Vuistbijl maken” 
op de Brink in Diever op donderdag 
26 juli van 10.00 tot 12.00 uur. 

Vanaf 10.00 uur kunnen de 
deelnemers in twee uur tijd laten zien 
wie de beste vuistbijl van Nederland 
heeft gemaakt. Een deskundige jury 
beoordeelt de producten en wijst de 
winnaar aan. Vuistbijlen waren niet 
van een steel voorzien. Ze werden in 
de hand gebruikt en hadden meer 
mogelijkheden dan een hedendaagse 
hakbijl.
Deelnemers kunnen zich inschrijven 
via de website. Zij dienen hun eigen 
vuursteen en gereedschap mee te 
nemen. Allen die de kunst willen 
afkijken zijn van harte welkom!



4 De Kei - 3e jaargang nr. 14 - 18 juli 2018

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

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

altijd scherp!

STOTIJN 
notariaat & mediation

Voor haar afscheid heeft ze er voor 
gekozen om een stuk van Hans van 
Wijngaarden te bewerken, nl. het stuk 
‘de onbetaalbare loodgieter’, ook is er 
een scene toegevoegd aan het stuk. 
De spelers hebben afgelopen periode 
volop geoefend om het stuk zo te 
kunnen spelen als hun regisseuse het 
voor ogen heeft.
Het stuk gaat over een echtpaar 
dat ruim 23 jaar getrouwd is, maar 
waar het de laatste tijd niet meer 
zo lekker loopt. Manlief besluit ten 
einde raad op afkoelingsreis, alias 
zakenreis te gaan. Maar hij is nog niet 
weg, of er komt onverwachts bezoek, 
uit Australië maar liefst. Hoe gaat 
vrouwlief dit aanpakken? En er komt 
nog meer onverwachts bezoek en 
iedereen KONKELEFOEST maar met 
elkaar. Benieuwd wat er allemaal staat 
te gebeuren? We nodigen iedereen uit 

Afscheid van Trijnie Naber bij Openluchtspel Havelte
Dit  jaar is voor Trijnie Naber het afscheid als regisseuse van het openluchtspel in Havelte. In 2004 begonnen, 
met als eerste stuk Lieverdien. Jaren heeft ze zelf op het toneel gestaan en wel in haar woonplaats Diever bij het 
Sheaksparetheater. Diverse hoofdrollen heeft ze daar gespeeld, o.a. Julia (Romeo en Julia), Desdemona (Othello), Titinia, 
Hermia en Helena (Een Midzomernachtdroom), Rosalinde en Celia (As you like it). Naast het regisseren was ze ook 
werkzaam als dansleraar bij diverse sportscholen en bij haar eigen dansschool Yes Dance Ye-Té. 

om een voorstelling 
bij te wonen.
De première was op 
woensdag 
11 juli aanstaande, 
aanvang om 20.30 
uur. De overige 
voorstellingen: 
woensdag 
18 juli, vrijdag 
20 juli, woensdag 
15 augustus, op 
zaterdag 18 augustus 
spelen we 2 voorstellingen: matinee 
om 16.00 uur en de avondvoorstelling 
om 20.30 uur! Woensdag 22 augustus 
en de laatste voorstelling is op vrijdag 
24 augustus. Alle avondvoorstellingen 
beginnen om 20.30 uur. Zaal is half uur 
voor aanvang open. Kaarten kosten  
€ 9,- per stuk en zijn incl. een kop 
koffie of thee.

Foto: Alfred Gritter

Dit jaar kan men de kaarten ook 
rechtstreeks op de website kopen; 
www.openluchtspelhavelte.nl of 
anders zoals gebruikelijk bij de TIP in 
Havelte, op het nieuwe adres aan de 
van Helomaweg 18! Of op de avond 
van de voorstellingen, aan de kassa 
van het theater.
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18 juli De Kei nr. 14
19 juli Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
21 juli Oer-wandeling rond de Havelterberg - start informatiecentrum toegangspoort Holtingerveld, Van Helomaweg 16 
 14.00 uur
25-26 juli Mammoetdagen - Brink, Diever
26 juli Nederlands kampioenschap Vuistbijl maken - Brink, Diever - 10.00-12.00 uur
28 juli Oer-wandeling rond en in Diever - start Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00 uur
  1 aug. De Kei nr. 15 - laatste Kei voor de zomerstop
16 aug. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
30 aug.  Volksfeest Havelte: kindermiddag en ‘Ik hou van Havelte’ quizavond & de 

Wethouders
31 aug. Volksfeest Havelte: Havelter markt en Rocking Friday met de Bijtels
  1 sept. Volksfeest Havelte: Optocht en Fabulous Saturday met Blizzert X
  2 sept. Volksfeest Havelte: Nostalgie met een sportief randje en de Partyrockers
  4-6 sept.  Pro Rege Natuurfiets3daagse - Echos Home Het Baken (PMT gebouw) -  

J. Postweg 5, Darp
  5 sept. De Kei nr. 16
11 sept. Ophalen oud papier Havelte
19 sept. De Kei nr. 17
20 sept. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
  2 okt. Ophalen oud papier Havelte
  3 okt. De Kei nr. 18

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 donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Elke vrijdagmorgen: Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

Heeft u 
een aankondiging 

van een evenement 
of activiteit? 

Laat het gratis in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)

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
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••• • • 
COMFORTUIN 

hoveniersbedrijf 
groenvoorzieningsbedrijf 

boomverzorgi ng 
bestratingen 

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

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

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.

‘

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

Ike Piest-van der Ree

gecertificeerd HSP begeleider
gecertificeerd Beeld en Brein coach

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

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.  

Tot eind augustus elke dag 
geopend voor pizza en ijs!
Voor menu en openingstijden: zie website
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Een ‘KEI’ van een foto
Foto: Marieke Sikkens 

Na een jaar verbouwen en weken 
klussen zijn we op 26 april in Havelte 
komen wonen. Op 22 april was het 
paard van de buren uitgerekend. Elke 
avond als ik naar bed ging en elke 
ochtend als ik wakker werd keek ik uit 
het raam of er al een veulentje was 
geboren. De dagen gingen voorbij, 

zelfs weken en de weken werden 
maanden. Het veulentje liet zich maar 
niet zien, en we vroegen ons zelfs af of 
het paard wel drachtig was. Maar de 
dierenarts had dit toch echt bevestigd. 
En ja hoor, op zondagochtend 24 
juni om 8.00 uur is er dan eindelijk 
een veulentje geboren. Het had een 

moeilijke start en elke 2 uur waren we 
met zijn 3en bezig om het beestje te 
voeden, ook ‘s nachts. Na 24 uur ging 
het stukken beter en nu dartelt er een 
blakend gezond veulen in de wei. Een 
mooie start van het wonen in Havelte. 
Op de foto de eerste kennismaking 
tussen moeder en zoon.

Zonnig concert Brincksanghers op schaapscheerdersfeest

Op het zonovergoten terrein van de 
Holtinger Schaapskooi te Havelte  
hebben “De Brincksanghers” op 
zaterdagmiddag 7 juli tijdens het 
gezellige schaapscheerdersfeest een 
geslaagd concert gegeven. In drie 
blokjes van een half uur werd onder 
zomerse omstandigheden een zeer 
gevarieerd programma afgewerkt. 
Hoewel sommige leden wegens 
vakantiekoorts afwezig waren, 
genoot het publiek zichtbaar van de 
prestaties van het mannenkoor.

Naast het applaus van het dankbare 
publiek werden dirigente en koorleden 
verrast met een extra beloning. 
Namens “De Holtinger Schaapskudde” 

bood voorzitter Duco Heun hen het 
boek “Drents Heideschaap in het 
Holtingerveld” aan.
Het laatste optreden vóór hun 
vakantie zal voor “De Brincksanghers” 
zijn op donderdagavond 19 juli. Dit 

concert zal vanaf 19.30 uur plaats 
vinden op camping “De Eikenhof” 
in Paasloo. Daarna zullen dirigente 
Trijnie de Boer en “haar mannen” 
van een welverdiende vakantie 
gaan genieten. 
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MEUBELEN,  KLEINMEUBELEN,  BANKSTELLEN,  TAFELS,  
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN,  KASTEN,  DRESSOIRS,  BIJZETTAFELS, 

BOXSPRINGS,  KARPETTEN,  ENZ
RESTPARTIJEN,  B-KEUS EN FAILLISSEMENTSPARTIJEN
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HUGO DE GROOTSTRAAT 9   MEPPEL

06 82522839
www.meubelstuntermeppel.nl

OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR
   VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR  ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR

VOORDELIG AANBOD MEUBELEN
DOOR VERKOOPSNELHEID KAN ONS AANBOD WEKELIJKS ANDERS ZIJN! WANT OP=OP!

 

ZIE OOK VOOR ACTUELE AANBOD ADV. MARKTPLAATS

 


