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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp

NK mini’s RC The Big Stones (10-12 jaar)

0521 342 250

Na weken van aŌellen en spanning was het vandaag 11 mei dan eindelijk
zover. Onze stoere rugby mini’s mochten samen met RC Drachten naar het NK
in Naarden, als beste team van het Noorden.
Tegenstanders waren grote clubs uit
Roosendaal, Den Haag en Utrecht, dus
extra knap dat wij als klein clubs zover
hadden weten te komen. Dat we van
deze dag een spor ef feestje zouden
gaan maken stond als een paal boven
water. Er waren veel supporters, opa’s,
oma’s, broers, zussen en vrienden
uit de regio om ons enthousiast aan
te moedigen. Tussen de
wedstrijden door hadden
ouders voor broodjes,
pannenkoeken en ander
lekkers gezorgd, dus ook dat
was TOP voor elkaar.
Onze jongens en meisjes
hebben laten zien wat ze waard zijn en
hebben tot het einde gestreden tegen
deze sterke en ervaren tegenstanders.
Van zowel de scheidsrechters als de
coaches van de tegenstanders kregen
ze complimenten over hun rugbyspel
en spor viteit. Helaas was dit alles
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niet genoeg om hoog te eindigen op
het NK mini’s 2019.
Toch hebben we een feestje gemaakt
van de derde hel met voor alle rugby
spelers (kinder) champagne. Het was
al met al een geweldige ervaring die
we niet snel zullen vergeten.

0521 34 46 54
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 12 juni 2019.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 5 juni
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:
0522-255449 of dekei@kleen.nl

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)

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
26 mei Havelte 10.00
2 juni Havelte 10.00
9 juni Havelte 10.00

Mw. P. van der Zee (Havelte)
Ds. V. Top
Ds. A. Westra Pinksteren m.m.v. Kerkkoor Aandacht voor kinderen

Challenge2move in de bres voor Openluchtspel Havelte
Donderdag 16 mei organiseerde Angelique Bangma een
Test Clinic voor de lopers van Challenge2move. Saucony
Benelux, Polar Benelux en Runnersworld Hoogeveen
verleenden hierbij hun medewerking.
Tijdens deze clinic kon je trailschoenen en hartslagmeters
testen. Ook kregen ze informa e over hardloopschoenen
voor verharde ondergrond. Al met al een leerzame
trainingsavond voor de hardlopers.
Het inschrijfgeld werd met medeweten
van de hardlopers door Angelique
Bangma, trainer en eigenaar van
Challenge2move hardloopgroep
Havelte verdubbeld en aangeboden
aan Peter van Dijk voorziƩer van
SƟchƟng Openluchtspel Havelte. Peter
van Dijk zegt het volgende over de

acƟe: Dit soort
acƟes waardeert
de SƟchƟng
Openluchtspel Havelte enorm. Het
geld kunnen wij goed gebruiken voor
onder andere decorbouw.
Het knusse openluchƩheater De
Speulkoele is gelegen aan de Kerklaan

Foto: A. Bangma

2a in Havelte en biedt plaats aan 295
bezoekers. Vanaf 17 juli 2019 kan het
theater weer bezocht worden voor
een hele reeks voorstellingen ‘Franse
Fratsen’.

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

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

0522 - 245021

$̭ʆ˒ ƾ˔ͦG ǚȝ˒̃

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

2

De Kei - 4e jaargang nr. 11 - 29 mei 2019

Keitje

Armoe
Tijdens onze binnenlandse tripjes hebben wij verschillende bezocht. In Arnhem
het Airbornmuseum, in Overloon het oorlogsmuseum en ook eentje in Engeland.
Mijn man, geboren in RoƩterdam en de oorlog als jongen intens meegemaakt, is
nog steeds zeer geïnteresseerd in het oorlogsverleden.
Het mooiste oorlogsmuseum was in Midwoldea.
Een klein parƟculier stukje oorlogsgeschiedenis. In de garage naast zijn woning
ontving een ( toenterƟjd) jonge knul ons en liet zijn verzameling zien.
De knaap legde zijn hele ziel en zaligheid in het verhaal dat hij ons vertelde. Het
waren geen spectaculaire vondsten die hij had maar de verhalen erom heen
maakten zijn verhaal boeiend en werkte op de verbeelding.
Zo doet Jelle Kootstra dat ook als hij straks zijn eigen museum heeŌ bij de
schaapskooi.
Want dat dat museum er moet komen is buiten kijf.
Vandaag viel de gids voor Westerveld in de bus.
Ik sla het open bij de bladzijden Cultuur.
Wat blijkt, bijna elk dorp van Westerveld heeŌ een museum behalve Havelte.
Wat een armoe.
Trouwens niet alleen geen museum, ook geen galerie.
Na het vertrek van de landelijk bekende galerie van Jan JeƩen is er niets voor in
de plaats gekomen.
Wat is dat bij ons? Zijn wij zulke cultuurbarbaren?
Nee, zeker niet, de cultuur staat ook bij ons in Havelte hoog genoteerd, wij
hebben het OpenluchƩheater de Speulkoele, een molen, diverse koren,
schrijvers, zangers en kunstenaars.
Maar geen museum, iets wat voor de toeristen een welkome aanwinst zal zijn.
De conclusie ligt voor de hand, een sƟchƟng maakt zich sterk voor een vaste plek
van een uniek oorlogsmuseum; Museum Havelte WO2 . Als iedereen meewerkt
kan het!
Jelle Kootstra zal ons met plezier en kennis zijn verzameling laten zien.
dieneke smink

ParƟculiere advertenƟe

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

Senryû
Toen ze hem verliet
nam ze het verleden mee
maar ook zijn toekomst.

€ 0,26 per mm. Min. advertenƟebedrag € 7,50

Louis

Lichtjesavond voor
overledenen in Havelte
op 1 november
In veel plaatsen is de laatste jaren
een zogenoemde lichtjesavond op de
agenda komen te staan. Hierbij wordt
de gelegenheid gegeven om bij het
graf van een dierbare een lichtje te
plaatsen als vorm van herdenking.
In Havelte hebben de begrafenisvereniging “de Laatste Eer” en de PKN
kerk het idee opgevat om samen een
dergelijke lichtjesavond te organiseren
op 1 november 2019. De mogelijkheid
wordt deze avond geboden om een
lichtje te plaatsen bij een graf of op
een centrale plaats.
Men kan van 19.00 tot 19.15
uur starten van onder de toren
van de kerk. Met het lichtje wat
uitgereikt wordt kan de weg worden
overgestoken naar de begraafplaats.
De looproute en begraafplaats zullen
verlicht worden. Na de rondgang
wordt u in de kerk een warme drank
aangeboden. Medewerking wordt o.a.
verleend door een blokfluitensemble
en kinderen van de basisschool.
Voor de verlichƟng van de paden
zouden we erg graag schone jam- of
conservenpotjes van u ontvangen
(zonder deksel). Deze kunnen we
gebruiken voor verlichƟng met
waxinelichtjes. U zou ons hiermee erg
helpen. De potjes kunnen gebracht
worden bij: Henny Winters, Fazantweg
15 (krat naast huis) en Marga Stapel,
Eursinger Kerkweg 11 (krat achter
hek).
Kort voor deze avond kunt u meer
publicaƟe verwachten.

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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Geslaagde bijeenkomst ‘Hellup’ in de Veldkei
in Havelte
Donderdag 9 mei heeŌ de werkgroep Zorg en Welzijn vanuit de
Dorpsgemeenschap Havelte een vervolgnetwerkbijeenkomst georganiseerd
met de Ɵtel: Hellup…Meedoen in Havelte, hoe en waar vinden we elkaar?
Ruim 50 mensen waren aanwezig
jdens deze avond bestaande uit:
inwoners, beroepskrachten uit zorg
en welzijn, vertegenwoordigers van
vrijwilligersorganisa es en andere
belangstellenden in het onderwerp
Zorg en Welzijn. Tijdens deze
avond zijn een aantal oplossingen
gepresenteerd op vragen die jdens
de eerste netwerkbijeenkomst zijn
opgehaald bij inwoners, formele en
informele organisa es. De thema’s
van deze avond waren: elkaar weten
te vinden, de sociale kaart van Havelte
en lokale samenwerking.
De avond werd geopend door de
voorzi er van de dorpsgemeenschap

Lariks ﬁjn bezaagd
20 x 200

Havelte en daarna nam Henk van der
Meer van Welzijn MensenWerk de
aanwezigen mee in het programma
van de avond en gaf een korte
terugblik op de inhoud van de
bijeenkomst van oktober.
Aansluitend werd er het
kennismakingsspel Over de Streep
gedaan onder de aanwezigen
om zichtbaar te maken wie er
allemaal waren en daarbij een korte
kennismaking in tweetallen.
Tijdens de presenta es van Naobuur
Vledder en Team van het Dorp Havelte
werd duidelijk dat door het werken
aan meer verbinding tussen inwoners,
beroepskrachten en vrijwilligers(organisa es) ervoor
gezorgd kan worden dat
inwoners in Havelte langer
en pre g thuis kunnen
blijven wonen. Hierbij is

een overzicht van sociale ac viteiten en
voorzieningen in Havelte een belangrijk
hulpmiddel, zoals Roelie Bruinenberg
van de Zorggroep Zuidwest Drenthe liet
zien door een kalender.
In de pauze was er gelegenheid om
ideeën en ps over de thema’s met
elkaar en de werkgroep te delen.
Aansluitend was er een luch g
optreden van het cabaretduo ‘Hellup”,
die de thema’s van deze avond treﬀend
vormgaven in tekst en de avond
toepasselijk afsloten met een lied.
Voor meer informa e over de thema’s,
presenta es en de ac viteitenkalender
van deze netwerkavond kunt u contact
opnemen met de werkgroep Zorg
en Welzijn, Henk van der Meer h.vd.
meer@welzijnmw.nl of Esther Meijer
e.meijer@welzijnmw.nl.

300 & 400 lang € 1.95 p/m

Douglas geschaafd / gedroogd
17 x 145
18 x 165 veer + groef

180 lang € 3.50 p/st
250 lang € 1.85 p/m

Zweeds rabat
28 x 145
28 x 145
24 x 195
24 x 195

Geïmpregneerd
420 lang
Siberisch Lariks
400 lang
Douglas
300 & 400 lang
Zwart geïmpregneerd
400 lang

Vlonderplanken
28 x 145 Douglas
21 x 145 Hardhout
25 x 145 Hardhout

€ 1.50 p/m
€ 1.75 p/m
€ 2.50 p/m
€ 2.95 p/m

400 lang € 2.50 p/m
125 & 150 lang € 3.50 p/m
125 & 150 lang € 4.50 p/m

Bij brilaankoop
zonnebril* gratis,
ook multifocaal
* uit zonnebrilcollectie (t/m 30-06-2019)

Open op
Dinsdag • Donderdag • Vrijdag
09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Woensdag • Zaterdag 09.30-12.00 uur
,QGLHQJHZHQVW·VDYRQGVRSDIVSUDDN
0522 47 33 28

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
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Oosterstraat 2 • 7963 AC Ruinen
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Op woensdag t/m zondag open
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!
Voor menu en openingsƟjden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

Agenda
29 mei
1 juni
11 juni
12 juni
12 juni
15 juni
20 juni
25 juni
26 juni
29 juni
29 juni
29 juni
3 juli
6 juli
9 juli
10 juli
18 juli
20 juli
24 juli
24 juli
15 aug.
28 aug.
Do. 29 aug.

De Kei nr. 11
OER-wandeling rond en in Diever - OERmuseum, Brink 7, Diever - 14.00-16.00 uur
Ophalen oud papier in Havelte
De Kei nr. 12
Zomeravondcompe e/clubkampioenschap senioren MTB Havelte
Archeologische fietstocht Lhee - Bospub, Bosrand 18, Dwingeloo - 10.30 tot 12.30 uur
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
Koﬃe-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.00-11.00 uur
De Kei nr. 13
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
Workshop Kleitable en en Amule en - Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00-16.00 uur
Oerwandeling Diever - Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00-16.00 uur
Zomeravondcompe e/clubkampioenschap jeugd MTB Havelte
Oerwandeling Diever - Oermuseum, Brink 7, Diever - 14.00-16.00 uur
Ophalen oud papier in Havelte
De Kei nr. 14
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
Archeologische fietstocht Lhee - Bospub, Bosrand 18, Dwingeloo - 10.30-12.30 uur
De Kei nr. 15
Mammoetdag, Jagers in de Oer jd - Oermuseum, Brink 7, Diever - 10.00-17.00 uur
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
De Kei nr. 16
Ophalen van het oud papier in Havelte

Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke woensdagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke vrijdagmorgen:

Gymnas ek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Welfare Handwerkgroep in de Veldkei Havelte van 13.30 - 15.30 uur.
Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.45 uur
Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

OER-wandeling rond en in Diever
Het OERmuseum organiseert een OER-wandeling rond en in Diever op zaterdag
1 juni 2019. Start bij het Oermuseum, Brink 7 te Diever om 14.00 uur. De
wandeling duurt ongeveer 2 uur en eindigt weer bij het museum.
De wandeling met een ervaren
gids start bij het museum en gaat
dan rich ng het hunebed aan de
Groningerweg en loopt via de loca e
van een door professor Van Giﬀen
opgegraven steenkist, langs een
gra euvel. Vervolgens wandelen we
over het landgoed De Heezeberg met
De Kei - 4e jaargang nr. 11 - 29 mei 2019

prach ge stuwwallen. We eindigen in
het oude Diever en gaan uiteindelijk
weer terug naar het museum. U komt
veel te weten over het ontstaan van
het land zoals u het nu ziet, enerzijds
door de natuur gevormd, anderzijds
door de mens veranderd…….
En natuurlijk ziet u de bijzondere

nalatenschappen uit de
prehistorie.
De gids zal u er alles over
vertellen.
Kijk voor tarieven
(€ 5,00 p.p. en € 4,00
voor kinderen) en
andere wandelmomenten
op www.oermuseum.nl.
Aanmelden op 0521-591445 of mail
naar wandelingen@oermuseum.nl.
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Lekkerr en
n gezond
d eten
n zonderr zelff te
e koken?
?
Bestell uw
w maaltijd
d bijj Maaltijdservice
e Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maalƟjden!
Af en toe, 1x in de week of iedere dag!
Warm of koelvers thuisbezorgd!

MaalƟjdservice Thuis

www.zzwd.nl

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

URZO

WONINGINRICHTING
PROJECTINRICHTING

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

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

Een ‘KEI’ van een foto
HeeŌ u ook een bijdrage voor de rubriek Een ‘Kei’
van een foto? Mail uw foto en bijschriŌ 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.

Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
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Vernieuwd OERmuseum heropend
Het OERmuseum in Diever heeŌ de laatste maanden een complete “make
over” ondergaan.
Het museum, dat derƟen jaar bestaat, wilde een meer bij de Ɵjd passende
uitstraling. Daarvoor is een nieuw concept ontwikkeld in samenwerking met
ontwerpbureau Novitas Heritage. De opdracht was om meer de nadruk te
leggen op beleving en interacƟe. Bezoekers maken een “Reis door de Ɵjd”. Wie
door de massieve eikenhouten deur naar binnen gaat staat direct in oogcontact
met een levensgrote mammoet met haar kalf. Dit indrukwekkende beeld
nodigt uit om meer van het museum te ontdekken.
Door vensters kijkt de bezoeker terug
naar perioden in de oer jd. De reis
begint bij de laatste ijs jd en de
neanderthalers. Daarna komen de
rendierjagers in beeld. Een volgend
venster richt zich op de steen jd met
de hunebedbouwers. Vervolgens
komt men terecht in de brons jd en
de ijzer jd. In de exposi e zijn de
bo en van de vijf mammoeten van
Nijensleek verwerkt. Deze werden in
1988 gevonden in een zandafgraverij.
Tijdens de voorbereiding van de
nieuwe exposi e hee het museum
de bo en door de Rijks Universiteit
Groningen laten onderzoeken op de
ouderdom. Via de zgn. C-14 methode
is vastgesteld dat deze bo en tussen

de 46.000 en 50.000 jaar oud zijn, veel
ouder dan aanvankelijk werd gedacht.
Voor de nieuwe inrich ng was het zelfs
nodig het eeuwenoude Schultehuus
te verbouwen. Eigenaar “Het Drentse
landschap” hee daar welwillend aan
meegewerkt.
De nieuwe exposi e hee nogal
wat voeten in de aarde gehad.
De gebruikelijke opening van het
museumseizoen (rond de paasdagen)
werd niet gehaald. Uiteindelijk wordt
de oﬃciële opening op vrijdag 24 mei
verricht door wethouder De Jong met
een spectaculaire act.
6-52892430mail@oermuseum.nlwww.
oermuseum.nl
Het museum is voor volwassenen en

kinderen een boeiende en leerzame
ontdekkingsreis. Via diorama’s,
filmpjes, interac eve spelelementen
begrijpt men beter wie de mensen
waren die zo lang geleden in
OERprovincie Drenthe woonden
en werkten. Naast de permanente
exposi e organiseert het OERmuseum
allerlei evenementen, workshops,
lezingen, wandelingen en fietstochten
met gids en rondleidingen. Deze
staan uitgebreid beschreven in de
museumagenda op www.oermuseum.
nl. Voor schoolgroepen is een
educa ef programma ontwikkeld.
Het museum is dagelijks geopend
(behalve op maandag) van 13.30 tot
17.00 uur.
Voor groepen is op verzoek het
museum ook open op andere jden.
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Feestelijke opening
Piet Soerplein Havelte
Onder een strak blauwe hemel is zaterdag 25 mei het
vernieuwde Piet Soerplein in Havelte feestelijk geopend.
Burgemeester Rikus Jager en Rob van den Brink,
voorziƩer van Dorpsgemeenschap Havelte, hebben
gezamenlijk de laatste steen geplaatst. Hiermee werd
symbolisch de metamorfose van stenen vlakte naar een
groener verblijfsplein beëindigd.
Geheel in de sfeer van het verleden
van de naamgever van het plein, Piet
Soer, was er een prachƟg programma
in elkaar gezet. Aukje Westra vertelde
zijn levensverhaal, dat prachƟg was
opgetekend door Dieneke Smink.
“Piet Soer”, neergezet door Jesper van
Dijk, kwam tussendoor zelf over zijn
avonturen vertellen. De vertellingen
werden afgewisseld met muziek van
Swingband Havelte en Voices4U.
Burgemeester Jager noemde in zijn
speech dat Havelte met de realisaƟe
van het Piet Soerplein heeŌ laten
zien dat samenwerking tussen
verschillende parƟjen werkelijk tot
iets moois kan leiden. Het iniƟaƟef is
in 2012 genomen met de werkgroep
“Hart voor Havelte”, dat resulteerde
in een Dorpsvisie. Daaruit volgend
is door de Dorpsgemeenschap
Havelte, met inbreng van inwoners en
ondernemers van Havelte én in nauwe
samenwerking met de gemeente
Westerveld het Ruimtelijk AcƟeplan
opgesteld. Met de opening van het
Piet Soerplein wordt een eerste
periode van vernieuwing afgesloten,
maar dat de werkzaamheden
doorgaan is duidelijk zichtbaar met

Aukje Westra vertelt het levensverhaal van Piet Soer
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de opgebroken
Molenkampweg
op de
achtergrond.
Onder toeziend
oog van landschapsarchitect
Jorrit NoordhuiBurgemeester Jager en Rob van den Brink plaatsen laatste steen
zen (NOHNIK
architecture and landscapes), werd
met champagne geproost op het
mooie resultaat. Jorrit, oud-inwoner
van Havelte, stond aan de basis van
het ontwerp. Met de verbeelding
van de legendarische vliegroute in de
pleinvloer heeŌ hij de geschiedenis
een prominente maar eigenƟjdse plek
gegeven. Het vormt, samen met het
bestaande monument, een ode aan
de luchtvaartpionier en de prestaƟe
die hij neerzeƩe in het prille begin van
de burgerluchtvaart. Piet Soer werd
beroemd als KLM-piloot op de route
naar voormalig Nederlands-Indië. De
recordvlucht die hij in december 1933
met “De Pelikaan” van Amsterdam
Rob van den Brink, Jorrit Noordhuizen en
naar Batavia (Jakarta) in slechts vier
burgemeester Rikus Jager
dagen aflegde, was om de kerstpost
Ɵjdig af te leveren bij de mensen in
het voormalig Nederlands-Indië.

‘Piet Soer’ neergezet door Jesper van Dijk
De Kei - 4e jaargang nr. 11 - 29 mei 2019

