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Gesloten van
16 t/m 23 februari

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17

7973 KZ Darp
0521 342 250

0521 34 46 54

‘t Olde Bessien speelt “Tante Bella’s Beautysalon”

Toneelvereniging ’t Olde Bessien uit Darp speelt dit jaar “Tante Bella’s 
Beautysalon” op verschillende loca  es in de gemeente Westerveld. 
Zoals gebruikelijk is de première in eigen huis. Deze vindt plaats op zaterdag 
16 februari 2019 in buurthuis de Stobbe in Darp.
Vervolgens wordt er nog in de Veldkei in Havelte gespeeld op zaterdag 
23 februari 2019.

Ook dit jaar verschijnt ’t Olde Bessien 
na vele repe   es weer ten tonele in 
Darp en Havelte.
Onder leiding van regisseur Erik 
Bakker hee   iedere speler zich de rol 
in “Tante Bella’s Beautysalon” eigen 
gemaakt. Het toneelstuk is een klucht 
in drie bedrijven, geschreven door 
Henk Roede.
Het is een hilarisch stuk welke 
gedurende de repe   es al vele 
lachspieren hee   losgewerkt.
De première vindt plaats in De Stobbe 
in Darp op zaterdagavond 16 februari. 
Op zaterdag 23 februari wordt 
gespeeld in ontmoe  ngscentrum D e 
Veldkei in Havelte.

Beide voorstellingen beginnen om 
20.00 uur. Gedurende de avond wordt 
er een verlo  ng gehouden. In Darp 
wordt afgesloten met gezellige live-
muziek. Dit alles wordt mede mogelijk 
gemaakt door de diverse sponsoren. 
Kaarten zijn voorafgaand aan de 
voorstelling verkrijgbaar aan de zaal. 
Komt allen, maar wees op  jd, 
want in verband met de scherpe 
veiligheidsmaatregelen geldt dat vol, 
ook echt vol is.
Voor onze try-out op vrijdag 15 
februari nodigen we de jeugd t/m 
15 jaar uit Darp en Havelte uit om te 
komen kijken in De Stobbe in Darp. 
Aanvang 19.30 uur. Toegang gra  s.
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De volgende Kei verschijnt op 20 februari 2019. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 13 februari  
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:
0522-255449 of dekei@kleen.nl

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uff elte
10 feb. Havelte 10.00 uur Ds. V. Top , Kinderkerk, oppas Gemeenteberaad herinrich  ng
17 feb. Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra, Drentse dienst m.m.v. Kerkkoor Kindernevendienst

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

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

REGELVERMELDING: • 1 regel € 43,00 • 2 regels € 52,00 
• 3 regels € 73,00 • 4 regels € 94,- per jaar (excl. BTW)

in De Kei Havelte, Uffelte, 
Havelterberg en Darp? 
Steun uw regioblad.
Vraag naar de tarieven.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?

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

Warm of koelvers thuisbezorgd!

   Dagelijks keuze uit vers bereide maal jden!

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

www.zzwd.nlMaal jdservice Thuis

 Lekkerr enn gezondd etenn zonderr zelff  tee koken??  
 Bestell uww maaltijdd bijj Maaltijdservicee Thuis! 

Film in De Veldkei

Children Act 
8 februari

Emma Thompson 
speelt kinderrechter 
Fiona Maye, die 
vooral getrouwd 
is met haar werk. 
De zaken waarover 

Fiona zich buigt liegen er dan ook niet 
om. Ze moet moeilijke beslissingen 
nemen. Fiona wordt geconfronteerd 
met Adam, een jongen van zeven  en 
met leukemie die weigert zichzelf 
uit geloofsovertuiging te laten 
behandelen. De jongen is bijna 
meerderjarig en zijn ouders, die net 

als hun zoon Jehova’s getuigen zijn, 
willen de wil van God respecteren met 
de dood tot gevolg. De vraag is echter 
of bij een minderjarig kind de arts mag 
beslissen. Fiona besluit verhaal bij de 
jongen zelf te halen en er ontstaat een 
bijzondere rela  e tussen rechter en 
pa  ënt.

Aanvang 20.00 uur, 
zaal open om 19.30 uur. 
Entree € 6,00. Reserveren bij 
Lourens Koomans: 340460 of email: 
koomans@wxs.nl.

Ga nooit op zoek naar geluk, 
je zoekt je een ongeluk! 

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

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

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

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO

Keitje

Poëzie 

Aan de lezers en poëten in de 
gemeente Westerveld wordt de 
gelegenheid geboden mee te doen 
met het schrijfproject: ‘De Natuur in 
Westerveld’.
Oei, dat is een wijds begrip.
Je eerste gedachte is onze prach  ge 
en uitgestrekte bossen, het 
sprookjesach  ge Blauwe Meer, het 
Brandeveen. De rus  eke dorpen en de 
oude boerderijen, o, nee die horen er 

natuurlijk niet bij. Maar die staan wel 
in de natuur.
De overvloedig besproeide 
bollenvelden, het afval in de bermen, 
de wolf die de schaapskuddes bedreigt 
en de betegelde voortuintjes, hoort 
dat ook bij ‘De Natuur’?
Is er nog iets nieuws te verzinnen 
over de natuur, er is al zoveel over 
gepubliceerd.
Schrijf je over de vogels of over 
paddenstoelen, spelende kinderen in 
de natuur? De spelregels geven geen 
duidelijkheid.

Misschien heb ik met dit stukje u wel 
op een idee gebracht.
Goed zo, dan doet u mee.
U kunt in ieder geval de spelregels 
opvragen, want iedereen 
mag meedoen en er zijn geen 
lee  ijdsbeperkingen.
Een literair project in Westerveld, hoe 
leuk is dat?
Ik hoop dat ik in juni, mocht er 
een bundel van alle ingezonden 
crea  es zijn uitgegeven, dan lees hoe 
poë  sche Westerveld is.
        Dieneke Smink

Herinrich  ng Brink       
                                            
Het ontwerp voor de herinrich  ng Brink in Havelte is defi ni  ef. Tijdens 
de eerste inloopbijeenkomst op 26 juni 2018 zijn de ideeën en wensen 
geïnventariseerd. Op de vervolgbijeenkomst op 26 september 2018 lag het 
defi ni  eve ontwerp voor met de keuze: voetpad aan de even zijde met één 
oversteek of voetpad aan de oneven zijde met 4 oversteken.

Dorpsstraat verlegd moet worden om 
ruimte te creëren. 
In dezelfde periode worden meerdere 
bomen gekapt en worden na de kap 
weer enkele bomen aangeplant, zodat 

de waardevolle Brink weer klaar voor 
de toekomst is. 

Meer informa  e op 
www.gemeentewesterveld.nl 

Tijdens de goedbezochte inloopavond 
hee   de meerderheid aangegeven dat 
de variant met voetpad aan de even 
zijde de voorkeur hee  . Consequen  e 
hiervan is dat de rijbaan van de 
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Werkgroep Havelte e.o. in ac  e! zoekt leden

In de Gemeente Westerveld wordt bewegen en sporten ges  muleerd onder de 
naam Westerveld in Ac  e! Doel van Westerveld in ac  e! is het s  muleren van 
een gezonde leefs  jl onder alle inwoners van de gemeente Westerveld.

Alles op het gebied van sport en 
bewegen in de gemeente wordt in 
Havelte e.o georganiseerd door de 
werkgroep Havelte e.o. in ac  e! Hierin 
zi  en Jeroen Fokkens (Fysiotherapie 
Havelte), Margriet Bolhuis 
(Lifestylecoach Uff elte), Henk Nijsingh 
(Dorpsgemeenschap Uff elte), Henk 
van der Meer (Welzijn Mensenwerk), 
Piet Hogewoning (inwoner Havelte)  
en Ellis Manenschijn (Beweegcoach 
gemeente Westerveld). 

De werkgroep is al  jd op zoek naar 
nieuwe leden en ideeën. Wij komen 
graag in contact met jou wanneer je 
iets wilt doen rondom de thema’s 
bewegen, sporten, voeding en 
gezondheid. Het maakt hierbij niet 
uit of je inwoner, ondernemer of 
professional bent van een organisa  e. 
Elke 6 weken komt de werkgroep 
bij elkaar voor een overleg. Wil je 
meer informa  e? Stuur dan een 
mailtje naar beweegcoaches@
gemeentewesterveld.nl of bel naar 
14-0521.

Buiten-fi tnesspark Uff elte
Dorpsgemeenschap Uff elte hee   
verenigingen en instan  es in Uff elte 
op de hoogte gebracht van de plannen 
rondom het buiten-fi tnesspark. Door 
deze ontwikkelingen is de werkgroep 
‘Havelte e.o. in Ac  e!’ ook  betrokken 
geraakt bij de realisering van een 
buiten-fi tnesspark in Uff elte. Het sluit 
aan bij de landelijke  en provinciale 
ontwikkelingen voor een vitale en 
lee  are samenleving.  Het park is 
voor jong en oud geschikt.
Eerder publiceerden we al 
over de ontwikkelingen. De 
Dorpsgemeenschap Uff elte hoopt 
zeer binnenkort in overleg met de 
gemeente Westerveld  de defi ni  eve 
loca  e te bepalen en het fi nanciële 
plaatje rond te maken (een aantal 
fondsen/s  ch  ngen hee   reeds 
subsidie toegekend).

Beweegwijzer 55+ 
Om de drempel naar het 
beweegaanbod voor senioren in 

Havelte e.o. te verlagen ontwikkelt 
de werkgroep een Beweegwijzer voor 
senioren. De beweegwijzer is een 
handleiding om ouderen te begeleiden 
naar een ac  ever en gezonder leven. 
De beweegwijzer wordt zowel digitaal 
als in papieren versie uitgebracht. 
Niet alleen inwoners maar ook zorg- 
en welzijnsprofessionals kunnen 
gebruik maken van de beweegwijzer. 
De verbinding tussen preven  e en 
zorg wordt op deze manier versterkt. 
Medio april wordt de beweegwijzer 
uitgebracht.

Maand van de Voeding
Op zaterdagmiddag 2 maart is de 
kick-off  van de Maand van de Voeding, 
met een meet & greet met Janny van 
der Heijden van Heel Holland Bakt. Dit 
event is gra  s voor jong en oud.
Wat kun je deze middag verwachten?
- Finale ‘Westerveld kookt over!’
- Speelplein voor kinderen met 
- Smoothies en hapjes proeven
- Rad van voedingsfortuin met prijzen
-  Presenta  e programma Maand van 

de Voeding
Tijdens de Maand van de Voeding 
organiseren de beweegcoaches en 
hun partners allerlei ac  viteiten 
rondom (gezonde) voeding voor 
volwassenen. De komende weken 
maken wij het programma bekend. 
Houdt onze Facebookpagina en onze 
nieuwsbrief in de gaten.

Kookwedstrijd ‘Westerveld kookt 
over!’: is jouw recept het beste?!
Win een prijs t.w.v. 100,- euro, een 

Meet&Greet met Janny van der 
Heijden van Heel Holland Bakt en 
draag voor de rest van 2019 de ere  tel 
van beste kok uit Westerveld!
Wij dagen u uit om het meest lekkere, 
leuke en gezonde gerecht van de 
gemeente Westerveld te bedenken. 
Bedenk een gezond recept en stuur 
deze op. Uw recept kunt u van 1 tot 
en met 28 februari indienen bij de 
beweegcoaches. Lever uw recept aan 
op een leuke en crea  eve manier. 
Een heuse vakjury - bestaande uit 
een kok, beweegcoach, dië  st en een 
wethouder - beoordelen de recepten.  
Zij bepalen welk gerecht het meest 
lekker, vers, regionaal, gezond en 
betaalbaar is. De beste 5 recepten 
doen zaterdag 2 maart mee aan de 
wedstrijd waar de jury de gerechten 
live zal beoordelen en proeven, waar 
ook Janny van der Heijden van Heel 
Holland Bakt bij aanwezig is. De 
wedstrijd is voor jong en oud uit de 
gemeente Westerveld. Vermeld bij 
het insturen de naam van het recept, 
je contactgegevens, de ingrediënten, 
de bereidingswijze en een foto van 
het gerecht. Mail je recept naar de 
beweegcoaches: beweegcoaches@
gemeentewesterveld.nl

Contactgegevens
Wilt u in contact komen met de 
werkgroep, hee   u een goed idee 
rondom de thema’s bewegen en 
gezondheid, wilt u samenwerken of 
zoekt u ondersteuning? 

Stuur dan een mailtje naar de 
beweegcoaches via beweegcoaches@
gemeentewesterveld.nl of door te 
bellen met 14-0521 en te vragen naar 
de beweegcoaches.

Pro Rege fi etsdriedaagse

S  ch  ng Pro Rege organiseert de 
fi etsdriedaagse in Havelte van 21 
t/m 23 mei 2019 vanuit het echos 
home Het Baken, J. Postweg 5 te Darp 
(Havelte). 

Er is de mogelijkheid om routes van 
40 of 60 km te fi etsen. 
Kijk voor meer informa  e op onze 
website www.fi etsenprorege.nl.

Anserdennen
 

De weg ernaar toe gaat 
over heuvels, 

modder als het regent, 
vallende takken. 

De koffi  epot en de gesprekken 
met diepgang 

dempen het verlangen 
naar Haarlem. 

 
Louis



De Kei - 4e jaargang nr. 3 - 6 februari 2019 5

  6 feb.  Lezing over Bonte Vliegenvangers door Chris  aan Both (organisa  e Vogelwacht Uff elte e.o.)
  6 feb.  Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Jaarvergadering, na de pauze Ellen Seldenthuis projectleider in Ghana - 

De Veldkei Havelte
  8 feb.  Bingomiddag; De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom
  8 feb. Film Children Act - De Veldkei - 20.00 uur
15 feb. Try-out toneelstuk ’t Olde Bessien - De Stobbe, Darp - 19.30 uur
16 feb. Toneelstuk ’t Olde Bessien - De Stobbe, Darp - 20.00 uur
17 feb. Drentse dienst - Clemenskerk Havelte - 10.00 uur
20 feb. De Kei nr. 4
20 feb. Vrouwenvereniging Havelte; Jaarvergadering met Aalt Westerman
21 feb. Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
23 feb. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
23 feb. Toneelstuk ’t Olde Bessien - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
  5 maart Ophalen oud papier in Havelte
  6 maart De Kei nr. 5
  6 maart  Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Huite Zonderland vertelt over de sport van zoon Epke - De Veldkei Havelte
9 maart tot half juni    Cursus vogelgeluiden o.l.v. Martha Sol (organisa  e Vogelwacht Uff elte e.o.)
14 maart Lezing door Geert de Vries (organisa  e Vogelwacht Uff elte e.o.)
15 maart  Bingomiddag - De Senioren Westerveld - De Veldkei Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom
16 maart ABBA project; org. Popkoor 4 Fun - De Vlasbarg’n, Uff elte
20 maart De Kei nr. 6
20 maart  Vrouwenvereniging Havelte; Modeshow
21 maart Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
30 maart ABBA project; org. Popkoor 4 Fun - De Vlasbarg’n, Uff elte

Agenda

Elke maandagmiddag: Gymnas  ek 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

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

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

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

‘

Rimini is weer open voor
heerlijk ijs en verse pizza’s!

Voor menu en openings  jden: zie website

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   € 2.50 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
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

50% korting 
op

montuur en glazen
van de opruimcollectie

(tot 01-03-2019)

Open op
Dinsdag • Donderdag • Vrijdag 

09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur

Woensdag • Zaterdag 09.30-12.00 uur 

0522 47 33 28

Oosterstraat 2 • 7963 AC  Ruinen

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

Een ‘KEI’ van een foto
Hee   u ook een bijdrage voor de rubriek Een ‘Kei’ 
van een foto? Mail uw foto en bijschri   dan naar: 
dekei@kleen.nl o.v.v. ‘Een kei van een foto’.

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.

Drentse dienst
Zondag 17 februari 2019
10.00 uur
Clemenskerk Havelte

Lang geleden leefde er een koning 
die ontevreden was over zijn vrouw, 
de koningin. Toen hij een feest gaf, 
weigerde zij om geshowd te worden 
aan zijn vrienden. De koning was 
bang dat alle vrouwen in het land 
hun mannen niet meer zouden willen 
gehoorzamen. Daarom verstoo  e 

hij de koningin en zocht een nieuwe 
vrouw. De wonderschone Hadassa 
kwam aan het hof wonen. Er was 
alleen één probleem, ze was Joods en 
veel mensen in het land hadden het 
niet zo op Joden. En toen…..

Op zondag 17 februari wordt er in de 
Clemenskerk in Havelte een Drentse 
dienst gehouden. Voorgangers zijn 
Aukje Westra en Hendrik van Belkum. 
Zij vertellen het verhaal van Hadassa, 
beter bekend onder haar latere naam 

Ester. Het lijkt een liefelijk sprookje, 
maar het laat zien hoeveel moed er 
nodig is om onrecht en wreedheid te 
bestrijden. Alle liederen in de dienst 
worden in het Drents gezongen, de 
verhalen worden in het Drents verteld. 
Het Kerkkoor onder leiding van Ruth 
Pos en Johan Rodenhuis werkt mee 
aan de dienst. U bent van harte 
welkom.
Hendrik van Belkum en Aukje Westra
Voor meer informa  e: dominee@
pkn-havelte.nl.



De Kei - 4e jaargang nr. 3 - 6 februari 2019 7

Een ‘KEI’ van een foto
Foto: Han de Kruyf, Havelte 

De paarden langs de Havelter Startbaan komen weer prima verzorgd de winter door.
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