
De Kei - 4e jaargang nr. 20 - 16 oktober 2019 1

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

Het	is	er	weer	tijd	voor…	
Blad	blazen!	

	

	

	

Dolmar	hand-	én	ruggedragen	
bladblazers	op	benzine.	

	
	
	

Bij	ons	ook	andere	merken	en	
types	bladblazers	op	voorraad.		

Al	verkrijgbaar	vanaf	€69,-!!!		

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: 2.900 ex. | 4e jaargang nr. 20 | 16 oktober 2019

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

Bijna 300 bikers trotseren wind en regen

De natste AH ABE de Parel van Drenthe sinds jaren 
Onder zeer slechte weersomstandigheden hebben 294 doorzetters zich 
zaterdag vermaakt met de 21ste Parel van Drenthe MTB toertocht. Nog nooit 
was het zo nat op de tweede zaterdagochtend in oktober. De deelnemers 
waren echte MTB-ers en daarvan bijna 50 kinderen onder de 16 jaar. Echte 
toppers in de dop. 

Iedere zaterdagmiddag wordt er door 
grote groepen jongeren gefietst. Van 
deze training krijgen ze o.a. betere 
fietstechniek, groepsgevoel en een 
flink doorzettingsvermogen. Om dan 
met wind en regen 25 kilometer te 
fietsen als kind van acht tot tien jaar is 
heel knap!
De route wordt ieder jaar aangepast 
en verbeterd. Dit jaar moesten er 
op het laatste moment nog stukjes 
gewijzigd worden, omdat het terrein 
te nat was geworden. De deelnemers 
waren prima te spreken over de 
prachtige route, de mooie natuur, 
het fietsen door de modder en de 
enorme afwisseling in de route. Ook 
de vrijwilligers kregen een pluim. De 
verzorging tijdens deze tocht was goed 
geregeld.

Ruim 30 vrijwilligers staan jaarlijks 
klaar om in Havelte een gevarieerde 
MTB-tocht te presenteren. Als het 
weer zo slecht is en er doen toch nog 
300 fietsers mee dan is dat fijn. Helaas 
moesten de EHBO en de eerste hulp 
het veld in omdat er een fietser zwaar 
gevallen was. Na wat passen en meten 
werd de patiënt uit de bossen gehaald 
en vervoerd naar het ziekenhuis. 
Verder is alles goed gegaan. Alle 
vrijwilligers worden bedankt voor hun 
inzet en enthousiasme onder de zware 
omstandigheden. 
Op zondag 15 december 2019 
wordt de derde Benefiet Holtinger 
Schaapskuddetoertocht gehouden. 
Onder het motto “Help de schapen de 
winter door” gaan we proberen veel 
euro’s bijeen te fietsen. 
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De volgende Kei verschijnt op 30 oktober 2019. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 23 oktober  
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/Uffelte

16 okt. Molenhof 19.30 uur Mw. G. Bijl-Valk
20 okt. Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra m.m.w. Chr. Oratorium Vereniging Meppel
27 okt. Havelte 10.00 uur Ds. C. Huisman (Meppel) 
 

Belangrijke Informatie
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 e 43,00 • 2 regels e 52,00 
• 3 regels e 73,00 • 4 regels e 94,- per jaar (excl. BTW)

Clemenskerk Havelte - Kerkdienst m.m.v. COV Steenwijk
Zondag 20 oktober 2019

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

Marcel Jonker
RADIO & TELEVISIE SERVICE 

VERKOOP ALLE MERKEN AUDIO, TV EN SCHOTELS 
RIJKSERKEND REPARATEUR EN INSTALLATEUR

 Zuidveenseweg 85 8343 XR Zuidveen
Tel. 0521 511 886 / 06 53 84 47 85

Open ma t/m vrij + zat. morgen
www.marceljonker.nl

gebaseerd zijn op de Bijbel. 
Op zondag 20 oktober luisteren we in 
de kerkdienst in de Clemenskerk naar 
enkele delen uit het oratorium Israël 
in Egypt van Händel, gezongen door 
de christelijke oratoriumvereniging 
Steenwijk. Het volk Israël zucht onder 
de onderdrukking van de farao en 
schreeuwt het uit van ellende. Mozes 
wordt door God geroepen om Israël 
uit handen van Egypte te bevrijden. 
Händel grijpt voor zijn oratoria vaak 
terug op bestaande muziek van 
zichzelf en van anderen. In zijn tijd 
was het gebruikelijk om van bestaande 
composities iets nieuws te maken. Het 

Georg Friedrich Händel (1685 – 
1759) is één van de belangrijkste 
componisten van de Barok. Als 
25-jarige maakte hij in Londen furore 
met zijn opera Rinaldo. Vanaf die 
tijd hield hij zich voornamelijk bezig 
met het schrijven van opera’s in een 
Italiaanse stijl met een serieuze of 
historische inhoud. Maar het publiek 
kreeg er genoeg van. Een collega-
componist had meer succes met 
opera’s met makkelijke melodieën 
en alledaagse teksten. Het leek alsof 
het gedaan was met de carrière 
van Händel. Om het publiek terug 
te winnen schreef hij oratoria die 

resultaat is prachtig. 
Het koor zingt ook enkele stukken van 
Wolfgang Amadeus Mozart en Michaël 
Haydn. COV Steenwijk bestaat sinds 
1947 en telt zo’n 80 leden. Een deel 
van het koor komt in de Clemenskerk 
zingen op 20 oktober. Voorganger is 
ds. Aukje Westra. 

Datum  20 oktober 2019
Tijd  10.00 uur
Plaats  Clemenskerk Havelte
Adres  Uffelterkerkweg 1, Havelte

Meer informatie 
dominee@pkn-havelte.nl
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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

Flint
Dynamisch Havelte
Onlangs belde een jong meisje aan, 
bijgestaan door haar eveneens jonge 
moeder, met het verzoek of ik loten 
wilde kopen voor de nationale clubactie. 
De opbrengst zal t.z.t. ten goede komen 
aan de plaatselijke turnvereniging 
Dynamiek. 
Ik hoop zeer dat de inwoners van de 
gemeente Havelte ruimhartig loten 
hebben gekocht, want bewegen door 
kinderen is en blijft m.i. essentieel voor 
hun ontwikkeling. Waarom is dat zo?
Sport is een uitstekende manier om 
kinderen regels aan te leren en zich er 
vervolgens aan te houden. De status 
van het eigen gelijk blijft hierdoor op 
een goed niveau. Daarnaast voorkomt 
sport overgewicht, is het goed voor het 
sociale leven en is het rustgevend. Fitte 
kinderen blijken creatiever van geest 
te zijn waardoor ze meer dingen op 
een oorspronkelijke manier voor elkaar 
krijgen. Ze worden doorgaans nog niet 
beknot door knellende belemmeringen 

die later hun intrede doen. Kinderen 
worden er veelal blij van en vervolgens 
klopt het geluk aan hun blijde poort.
Een niet onbelangrijk neveneffect is 
dat sport vaak naar meer smaakt, 
overigens met een klein risico 
tot overdrijving, met mogelijk 
uitstulpende spieren als resultaat.
Het moge duidelijk zijn dat ook 
de oudere generatie veel baat 
kan hebben bij de activiteiten 
van Dynamiek en de vele andere 
sportverenigingen in Havelte. Van 
harte aanbevolen dus!
Buiten de verenigingsactiviteiten is 
Havelte natuurlijk een eldorado voor 
wandelaars, fietsers, mountainbikers 
en joggers. Graag roep ik Havelte uit 
tot nationale wandelgemeente 2020. 
Misschien een illusie maar toch…… 
ik wandel graag langs de beek waaruit 
de dromer drinkt.

Gheraert Leeu

Leesgroep ‘Goed Leven’ in de Veldkei
In deze leesgroep vragen we ons af: wat betekent goed leven voor u? En lukt 
dat ook? Welke blokkades en belemmeringen zijn er en zijn die op te lossen?
We doen dit aan de hand van de reader “mens durf te leven”, welke teksten 
van diverse cultuurfilosofen behandelt.

In vijf dinsdagochtenden tussen 
10.00 en 12.00 uur bespreken we 
hoofstukken uit de reader aan de hand 
van discussiethema’s. Op deze manier 
bent u in staat uw eigen opvattingen 
van het goede leven te optimaliseren. 
Bovendien bespreken we of en waar 
dit ideaalbeeld vastloopt en bekijken 
we gedragsalternatieven. Het leven is 
niet een aaneenschakeling van geluk, 
het is ook een kunst om te gaan met 

de minder gelukkige kanten van het 
leven.
Het thema is: op een goede manier 
zinvol en betrokken ouder worden.
De bijeenkomsten zijn op: 15, 22 en 
29 oktober en 5 en 12 november. De 
kosten bedragen in het totaal 15 euro.
De begeleiding is in handen van 
Lourens Koomans. U kunt zich bij hem 
opgeven via T: 0521 340460 of 
E: koomans@wxs.nl

Drentenierdersmiddag
 
Drentenierdersmiddag op 
donderdag 17 oktober. 
Drentenierders zijn wat oudere 
levensgenieters die zijn neergestreken 
in de gemeente Westerveld van ons 
mooie Drenthe, vaak na een druk 
arbeidsleven vol afwisseling. 

Drentenierders willen de mensen om 
hen heen leren kennen, samen aan 
activiteiten deelnemen en wellicht 
nieuwe dingen uitproberen.
De middag bedoeld als een gezellig 
samenzijn om oude contacten aan te 
halen en nieuwe contacten te leggen. 
Het Koopmansvrouwenkoor uit Blokzijl 
zal onder leiding van Lucie de Lange 
o.a. enkele liedjes in cabaretstijl ten 
gehoren brengen. 
De toegang is gratis en van tevoren 
opgeven is niet nodig. De tijden zijn 
van 15.00 uur tot 17.00 uur. 
De Drentenierdersmiddagen 
worden gehouden in Het Landhotel, 
Groningerweg 6 in Diever. 
Voor meer informatie zie onze website 
www.drentenierders.nl of bel 0521-
342557.

Tanka

Ernst en zekerheid 

kunnen heel verstandig zijn, 

maar nooit zo mooi als 

vrijen met je geliefde 

en dan slapen als een roos.

Louis
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Unieke korenmiddag in Uffelte 
Zondag 3 november 2019

Een viertal koren uit de voormalige gemeente Havelte organiseren met elkaar een unieke korenmiddag in het dorpshuis 
De Vlasbarg’n in Uffelte. Wat maakt deze middag zo uniek? Er is een muzikaal vullend middagprogramma samengesteld 
door een viertal koren uit de voormalige gemeente Havelte, op zondagmiddag 3 november aanstaande.

Mannenkoor de Brincksanghers,  
Mannenkoor Uffelte, Popkoor 
Voices4U en Popkoor4Fun gaan deze 
middag op geheel eigen wijze voor 
het publiek invullen. Het belooft een 
prachtige muzikale middag te worden 
waar ieder koor haar eigen identiteit 
prijsgeeft. Deze middag begint om 
14.00 uur in dorpshuis De Vlasbarg’n 
aan de Vijverlaan in Uffelte. De zaal is 
open vanaf 13.00 uur.

Ontstaan                                                                                                                                              
Op initiatief van Jaap Oostra zijn 
de vier koren bijeengekomen om 
eens samen te kijken waar ieder 
koor voor zich tegen aan loopt en 
om ervaringen uit te delen. Zodanig 
zijn de koren op zijn initiatief 
samengekomen in De Veldkei in 
Havelte. Een ieder was erg enthousiast 

en hier ontstond al snel een idee 
voor een gezamenlijk optreden 
en was het plan al snel bedacht.                                                                           
Niet alleen een gezamenlijk optreden 
staat op de agenda maar ook kijken of 
een samenwerking op langere termijn 
mogelijk is. Denk aan een overleg met 
onderwerpen waar de koren ieder 
voor zich tegen aan lopen of juist 
ervaringen uitdelen. Hierin denken we 
elkaar te kunnen versterken in ieders 
organisatie.   
      
Op deze manier is er nu een datum 
geprikt op de kooragenda. Het 
ontstaan van een optreden welke 
staat gepland op zondagmiddag 3 
november aanstaande in het Uffelter 
dorpshuis De Vlasbarg’n, aanvang 
14.00 uur. Een middag gevuld met 
4 koren! Het belooft nu al een 

gezellige middag te worden, gezien 
de energie van de organiserende 
bestuursleden.

Voor de toekomst is er mogelijk 
ruimte om het overleg uit te breiden 
met andere koren uit de voormalige 
gemeente Havelte of misschien zelfs 
Westerveld-breed te organiseren. 
Dat is iets voor de toekomst. 
We richten ons nu eerst op 
ons gezamenlijke concert op 
zondagmiddag 3 november in 
dorpshuis De Vlasbarg’n in Uffelte. 
De entree bedraagt € 7,00 per 
persoon, kinderen tot 15 jaar mogen 
gratis naar binnen. De zaal is open 
vanaf 13.00 uur en het concert begint 
om 14.00 uur. 

Komt allen!!

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Liefde
groeit

alles wat je

geeft

Het Noteboompje.nl

Wandcirkels
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Oosterstraat 2 • 7963 AC  Ruinen

Open op
Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur

Zaterdag 09.30-12.00 uur 

Indien gewenst ’s avonds op afspraak 0522 47 33 28

Goedkoop boodschappen doen 
in Ruinen!

Afstand… geen probleem, 
wij betalen uw benzine

Km-korting bij bril aankoop
€ 1,- per km

Totale afstand, dus heen en terug 
(max. 50 km, tot 1-12)

Optiek Ruinen... met afstand de beste

Lezing Neanderthaler vondsten
Het OERmuseum organiseert een lezing door Marcel Niekus over 
Neanderthaler vondsten in Drenthe. In oktober verschijnt hierover een rijk 
geïllustreerde boek voor een breed publiek, geschreven o.a. door Niekus. 
Hierin worden de oudste bewoners van het Drents-Friese keileemplateau voor 
het voetlicht geplaatst. 

Plaats en tijd: Schultehuis aan de Brink 
7 te Diever, op donderdag 17 oktober 
om 19.30 uur. De entree bedraagt 
€ 7,50 (incl. pauzedrankje). In verband 
met de beperkte ruimte is reserveren 
noodzakelijk via: e-mail reserveren@
schultehuus.nl of via tel. nr. 0521-
594811.

Ongeveer 50.000 jaar geleden, 
enkele duizenden jaren voordat 
moderne mensen Europa kwamen 
koloniseren, bivakkeerde een groepje 
Neanderthalers op de spaarzaam 
begroeide flank van de Zeijen-rug. De 
plek in het toenmalige steppe-achtige 
landschap was zorgvuldig gekozen: 
hij bood uitzicht over het stroomdal 
van het Oostervoortschediep, dat 
destijds vele meters lager lag dan 
tegenwoordig. Na een succesvolle 

jacht in de brede dalvlakte, 
slachtten ze hun buit met stenen 
gereedschappen op de hogere 
en drogere delen van de rug. De 
vuurstenen die het groepje jagers 
ter plaatse achterliet vormen 
nu, ongeveer 40.000 jaar na het 
uitsterven van de Neanderthaler, 
belangrijke studieobjecten 
voor steentijdarcheologen. De 
vindplaats, verreweg de grootste 
ten noorden van de grote rivieren, 
is een van de belangrijkste relicten 
van de aanwezigheid van onze 
uitgestorven neef aan de rand van zijn 
verspreidingsgebied. 
Tijdens de lezing passeren vele 
vondsten de revue en wordt uitgebreid 
ingegaan op de activiteiten die de 
Neanderthaler in Noord-Nederland 
ontplooide. De Noord-Nederlandse 

vondsten worden tevens geplaatst 
in een breder Europees kader, zowel 
vanuit historisch, geologisch als 
archeologisch perspectief. Tot slot 
zal worden ingegaan op de meest 
recente ontwikkelingen wat betreft 
het onderzoek naar de Neanderthaler 
in Noord-Nederland en plannen voor 
de toekomst.
Na afloop van de lezing bestaat 
de mogelijkheid een gesigneerd 
exemplaar van het boek aan te 
schaffen tegen een speciale prijs 
(€ 20,- i.p.v. € 24,50).
Marcel J.L.Th. Niekus (1970) is 
archeoloog, gespecialiseerd op het 
onderzoek naar de Steentijd. Vooral 
de periode van de Neanderthaler 
heeft zijn warme belangstelling. 
Hij publiceert veel over steentijd-
gerelateerde onderwerpen en 
geeft regelmatig lezingen. Hij is 
medeoprichter van Stichting STONE 
(Steentijdonderzoek Nederland), een 
Stichting met als doel het bevorderen 
van onderzoek naar de Neanderthalers 
in Noord-Nederland.

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Lariks fijn bezaagd
20 x 200   300 & 400 lang € 1.95 p/m 

Douglas geschaafd / gedroogd
17 x 145   180 lang € 3.50 p/st
18 x 165  veer + groef  250 lang € 1.85 p/m 

Zweeds rabat 
28 x 145  Geïmpregneerd  420 lang € 1.50 p/m
28 x 145  Siberisch Lariks   400 lang € 1.75 p/m
24 x 195  Douglas  300 & 400 lang  € 2.50 p/m
24 x 195  Zwart geïmpregneerd  400 lang € 2.95 p/m 

Vlonderplanken 
28 x 145  Douglas  400 lang € 2.50 p/m
21 x 145  Hardhout  125 & 150 lang € 3.50 p/m
25 x 145  Hardhout  125 & 150 lang  € 4.50 p/m
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Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73 Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

Vanaf september is Rimini geopend 
van donderdag t/m zondag!

Voor menu en openingstijden: zie website

Woensdag 6 november a.s. in de Veldkei Havelte 

Bazaar Welfare Havelte
 
Op woensdag 6 november zal de bekende bazaar van de Welfare Havelte weer 
plaatsvinden in de Veldkei te Havelte.
Een jaarlijks gehouden middag waar zeer diverse artikelen, handgemaakt en 
origineel, worden aangeboden. 
 

cadeaus,  die alleen al het bekijken 
waard zijn. 
Alles wordt gemaakt door een 
grote groep handige dames. Op 
maandagmiddag zijn zij actief in de 
Veldkei en op woensdagmiddag in de 
Molenhof te Havelte. 
Wij nodigen u graag uit om langs te 
komen op woensdag 6 november in 
de Veldkei Havelte. De bazaar opent 
om 13.30 uur en sluit om 16.00 uur. 
Toegang is gratis. 
Tot ziens op 6 november!

Van leuke cadeaus voor Sinterklaas, 
artikelen voor de kerst, bridgekleden 
tot babyspulletjes en kraamcadeaus.
Voor kookliefhebbers zijn er prachtige 
handgeborduurde schorten, 
pannenlappen en tafelkleden.
Maar laten we niet vergeten te 
noemen dat er weer volop Noorse 
sokken zijn gebreid. Ieder jaar zijn 
deze sokken een gewild artikel, van 
heel klein tot en met maat 48. 
Kortom, ook dit jaar is er weer een 
groot aanbod van allerlei bijzondere 

Je lichaam leren lezen
Het eerste wat opvalt bij een echo van een ongeboren kind is het kloppen van 
een hartje. Het eerste dat iedere pasgeborene doet is ademhalen. Het zijn 
de basisfuncties van ons lichaam, hart en adem. Wat wij denken en ervaren, 
kunnen we aflezen aan wat er gebeurt in ons lichaam. Bewustwording van 
hartslag en ademhaling helpen ons om gezonder in het leven te staan. De bron 
van liefde is ons hart, niet ons hoofd. 

Op woensdagavond 30 
oktober organiseert de 
Clemenskerk een avond 
over hart en adem. Spreker 
is Harold Tigchelaar. Hij 
werkt als behandelaar in 
zijn praktijk in Havelte. 
Om hoofd en hart weer 

in balans te krijgen maakt hij onder 
andere gebruik van ademtherapie en 
heartmath, een programma waarmee 
je kunt zien hoe je hart reageert. Hij 

zal ons uitleggen hoe ons brein werkt. 
Hoe je de verbondenheid met andere 
mensen kunt versterken én goed met 
jezelf om kunt gaan. Leer hoe je je 
lichaam kunt lezen.
Plaats: Clemenskerk, Uffelterkerkweg 1, 
Havelte
Datum: Woensdag 30 oktober 2019
Tijd: 20.00-22.00 uur
Toegang gratis. 
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
Meer info: dominee@pkn-havelte.nl

PKN Havelte houdt 
inzameling voor 
voedselbank
Op 27 oktober willen wij als Diaconie 
van de PKN Havelte een inzameling 
van goederen houden. De goederen 
zijn bestemd voor alle cliënten van de 
gemeente Westerveld. 

De armoede ligt vaak op de loer vlak 
om de hoek.  Geld via de collecte is 
uiteraard heel belangrijk, maar ook 
houdbare goederen zijn een welkome 
aanvulling voor de organisatie van de 
Voedselbank. Zij kunnen dit dan naar 
eigen inzicht gebruiken om zo een 
compleet pakket te maken, dat twee 
wekelijks uitgedeeld kan worden aan 
de cliënten.
Daarom vragen wij alle mensen in 
Havelte, Uffelte, Darp en Havelterberg 
om iets te komen brengen voor deze 
inzameling. Dat kan ’s zondags voor 
de kerkdienst of zaterdag 26 oktober 
van 11.00 uur tot 12.00 uur in de Nije 
Wheeme, naast de kerk. 
Graag alleen houdbare producten die 
een tijdje kunnen worden opgeslagen, 
zoals: rijst, pasta’s, soepen, sausen, 
houdbare melk, blikken of potten 
groente, suiker, thee, tandpasta, 
broodbeleg. Vooral koffie en 
wasmiddelen zijn zeer welkom.
Wij zorgen dan dat alles weer bij de 
Voedselbank komt.
Laten wij de cliënten eens extra blij 
maken! Van harte aanbevolen en 
alvast hartelijk bedankt.

Namens de Diaconie van de PKN-
Havelte,
Anneke Mulder
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17 okt. Stoelyoga - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.00 uur
17 okt. Drentenierdersmiddag - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur 
17 okt. Lezing Neanderthalervondsten - Schultehuis, Diever - 19.30 uur
20 okt. Kerkdienst m.m.v. COV Steenwijk - Clemenskerk, Havelte - 10.00 uur
22 okt. Bestuursvergadering van de Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30 uur 
23 okt. Oerwandeling rond de Havelterberg - Informatiecentrum Toegangspoort Holtingerveld - 14.00-16.00 uur 
23 okt.  ‘Mammoetmiddag’ georganiseerd op de Toegangspoort Holtingerveld. Start 13.30 uur
24-25 okt. Oerexperditie (Wandeltocht 3 km) Holtingerveld. Start 11.00 uur. 
25 okt. Bingomiddag; De Senioren Westerveld - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom
25-26 okt. Nachtelijke Beleving; Levendig Verleden - Frederiksoord
26 okt. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
26 okt.  Archeologische fietstocht langs de flanken van de Havelter- en Bisschopsberg - Start informatiecentrum (TIP) 

Toegangspoort Holtingerveld, Helomaweg 16, Havelte - 14.00-17.00 uur
26 okt. Archeologische fietstocht Lhee - Bospub, Bosrand 18, Dwingeloo - 14.00-16.00 uur
27 okt. Live muziek jaren ’60 en ’70 - De Veldkei, Havelte - 15.00-19.00 uur
29 okt. Ophalen van het oud papier in Havelte 
30 okt. De Kei nr. 21
30 okt. Bijeenkomst ‘Je lichaam leren lezen’ - Clemenskerk, Havelte - 20.00-22.00 uur
  1 nov. Lichtjesavond - PKN kerk, Havelte - 19.00 uur
  3 nov. Korenmiddag - Dorpshuis De Vlasbarg’n, Uffelte - 14.00 uur
  6 nov. Bazaar Welfare Havelte - De Veldkei, Havelte - 13.30-16.00 uur
  6 nov. Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Nico Vanderveen van Warenhuis Vanderveen Assen - De Veldkei Havelte
13 nov.   Lezing ‘Dichtbij en toch bijzonder’ door vogelfotograaf  Henk Wiebe van der Meulen; org. Vogelwacht Uffelte e.o.; 

Eetcafé Cafetaria “De Molensteen”, Uffelte

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: Welfare Handwerkgroep in de Veldkei Havelte van 13.30 - 15.30 uur.
Elke woensdagmiddag:  Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.45 uur - info: 0521-343418
Elke woensdagmiddag:   Bridgen - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 17.00 uur (sept. tot mei)
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Elke vrijdagmorgen: Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

notariaat & mediation
Stotijn

altijd scherp!
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Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

••• • • 
COMFORTUIN 

hoveniersbedrijf 
groenvoorzieningsbedrijf 

boomverzorgi ng 
bestratingen 

www.comfortuin.nl 
Havelte - Meppel 
0522 255 389

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

Lichtjesavond voor overledenen op 1 november
In eerdere aankondiging heeft u kunnen lezen, dat de begrafenis vereniging “de Laatste Eer” en de PKN kerk een 
zogenaamde lichtjes avond organiseren op 1 november. Het overlijden van een familielid, vriend of kennis is zowel 
voor volwassenen als kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Voor jong en oud in Havelte, Darp en omstreken is daarom 
gelegenheid om stil te staan bij de overledenen waar we een herinnering aan hebben. 

De mogelijkheid wordt deze avond 
geboden om een lichtje te plaatsen 
bij een graf op de begraafplaats 
tegenover de kerk. Voor degenen die 
elders een dierbare hebben begraven 
of gecremeerd wordt een centraal hart 
gemaakt, waarin een lichtje geplaatst 
kan worden. 
Men kan van 19.00 tot 19.15 uur. 
starten van onder de kerktoren. Met 

het lichtje wat uitgereikt wordt kan 
de weg worden overgestoken naar 
de begraafplaats. De looproute en 
begraafplaats zullen  verlicht worden. 
Na de rondgang (tot uiterlijk 19.45 
uur) wordt u in de kerk een warme 
drank aangeboden, waarna een korte 
bijdrage volgt door ds. Westra, een 
blokfluit trio en kinderen van de 
basisscholen.

Voor de verlichting van de 
begraafplaats wordt gebruik gemaakt 
van de jampotjes die door velen van 
u zijn ingeleverd. Dank hier voor. 
Ondertussen zijn er voldoende potjes 
ingeleverd.
Hartelijk welkom op 1 november vanaf 
19.00 uur bij de PKN kerk te Havelte.
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Niet alleen, maar samen
 
De week tegen eenzaamheid 2019 
is begonnen. Het gaat over u en 
mij. Wat kunnen we samen tegen 
eenzaamheid  doen? Ik zit elke dag 
alleen, dat horen we vaak, in het 
inloophuis de Koning. Niet alleen 
ouderen ervaren eenzaamheid, ook 
jongere mensen hebben behoefte 
aan echt contact... een echte 
ontmoeting. Oog hebben voor elkaar, 
een luisterend oor is erg belangrijk, 
merken de vrijwilligers in de Koning.
in de week tegen de eenzaamheid 
denken we aan mensen die geen of 
weinig contact met anderen hebben. 
Wat kunnen we voor of met hen 
doen?

Bij het inloophuis de Koning is 
iedereen welkom, dat ervaren veel 
mensen. Het is er gezellig. Mensen  
praten met elkaar, anderen luisteren 
liever. Er staat  een rollator  voor 
mensen die moeilijk kunnen lopen, 
een bak speelgoed voor kinderen 
en een pooltafel voor jongeren, aan 
iedereen wordt gedacht.
Een oude mevrouw vertelt, met 
tranen  in haar ogen:  ”Als je hier 
binnen komt, is het alsof je in een 
warm bad stapt, zoveel liefde is hier. 
Ik kom hier, als het kan elke dinsdag 
en dan kan ik er de hele week weer 

       

DAMBAR, de zilversmid uit NEPAL komt 9 november 2019 van 10:00 tot 17:00 uur 
naar de wereldwinkel, Egginklaan 2-7 te Havelte.  

Dambar is geboren (1965) in het bergdorpje Khadka Bhaniyang in het district Nuwakot 
als een Dalit. Het was een gebied van ijzersmeden en een enkele zilversmid. Dambar 
had het geluk dat hij in de hoofdstad van Nepal, Kathmandu, een 3-jarige opleiding 
voor zilversmid mocht volgen. Dambar is inmiddels een 1e klas zilversmid, die o.a. 
manchetknopen voor Unicef heeft ontworpen. Dambar komt vertellen over het mooie 
maar straatarme Nepal en zijn zoon Narayan laat u zien hoe de sieraden worden 
gemaakt. Beide maken prachtige hangers, kettingen, oorbellen, ringen en kettingen 
(ook voor heren). Het zilver is gekeurd bij Waarborg Holland in Gouda.  
U kunt misschien nu al een mooi cadeau vinden voor Sint Nicolaas of de Kerst. De 
prijzen zullen u zeker meevallen en u steunt hiermede de kansarme mensen in NEPAL.  

Voor de komende feestdagen stellen wij in overleg met u kerstpakketten 
samen. 

tegen.” Meneer Jansen is de eerste 
keer samen met zijn dochter gekomen 
en komt nu elke week. Hij geniet 
van de koffie met een lekkere koek. 
“Allemaal gratis”, glundert hij, “dat is 
mooi en het is erg gezellig met al die 
mensen hier”.
Elke dinsdag-, woensdag-, donder-
dag-, vrijdagmorgen is de Koning open, 
van 10 tot 12 uur. De vrijwilligers staan 
klaar met koffie en thee.

Iedereen is van harte welkom. Bent u 
alleen? Stap eens binnen bij de Koning 
Doelenstaat 14, in Steenwijk. U kunt 
ook samen komen, met iemand die 
niet zo gemakkelijk over de drempel 
van een ander stapt.
We doen het niet alleen, maar samen.
Wilt u meer informatie over het 
inloophuis de Koning, dan kunt u 
bellen met Marijke Bos, 
tel.nr. 0645087557

Dutch Food Challenge
Verse rauwe koemelk tappen in Darp

De melktap in Darp is sinds 1 juli geopend. Iedereen kan zeven dagen per week 
heerlijke, verse, rauwe melk kopen aan de Oosterbrinkweg 2.
De verse koemelk is afkomstig van de koeien van de familie Koning. In het 
weideseizoen staan alle dieren te grazen op de Es tussen Havelte en Darp.  
De 50 melkkoeien worden tweemaal daags gemolken.

Wie eenmaal onze melk heeft 
geproefd wil niets anders meer. De 
volle smaak van de melk uit de tap, 
zorgt voor de fijnste pannenkoeken, 
lekkere kefir en heerlijke vla, aldus 
de familie Koning. Via de ingang in de 
schuur kom je terecht in het kleine, 
gezellige winkeltje met de tap. De 
melktap, een grote koelkast, koelt 
en roert de verse rauwe koemelk. 
Liefhebbers kunnen zelf hun melk 
tappen. 1 liter melk kost 1 euro en 
er kan zelfs contactloos met pas 
betaald worden! U kunt zelf een 
fles meebrengen, maar er zijn ook 

herbruikbare flessen te koop. In het 
winkeltje liggen gratis recepten om 
de melk te verwerken en ook voor 
informatie over melk is gezorgd. 
Verse ofwel rauwe melk komt 
direct van de koe en heeft naast 
filteren en koelen geen verdere 
bewerking ondergaan. Het advies 
van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit is om de melk te 
koken voor gebruik, dit is met name 
belangrijk voor kwetsbare groepen. 
U bent welkom om uw melk te tappen 
dagelijks van 7.00 uur ’s ochtends tot 
21.00 uur ’s avonds.

Particuliere advertentie

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

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

Belgisch doktoren hebben 
na veel onderzoek 

een nieuwe pil uitgevonden
als je die inneemt 

kun je nog 5 minuten praten 
met iemand die net is overleden
een reactie van de overledene 

is nog niet bekend.

Lorki



10 De Kei - 4e jaargang nr. 20 - 16 oktober 2019

Foto: Klaas Brandsma, Havelte
Een ‘Kei’ van een foto
Zo tref je je fiets aan op het Piet Soerplein in Havelte op 6 oktober 2019.

Toekomstdenken; talentontwikkelingsproject voor 
kunstenaars 
Kunstenaars in Drenthe kunnen de komende maanden meedoen aan het talent-
ontwikkelingsprogramma Toekomstdenken. Zij kunnen workshops, lezingen, 
masterclasses en verdiepingsdagen volgen om hun kennis en vaardigheden te 
vergroten. Vooruitlopend op een expositie in CBK Emmen, waar zowel amateurs 
en professionals werk voor kunnen inleveren, wordt op 23 november in de 
Rijksluchtvaarschool in Eelde een Inspiratiedag georganiseerd. Deze dag biedt 
verschillende activiteiten rond het thema Toekomstdenken en geeft inspiratie 
voor het maken van nieuw werk. Aanmelden voor de Inspiratiedag kan op 
www.kunstencultuur.nl. 

In Toekomstdenken wordt 
samengewerkt met Puppet 
International en mogelijk andere 
theater- en poëziefestivals. Deze 
samenwerking moet leiden tot cross-
overs en wil een frisse blik op het 
werk van de kunstenaars stimuleren. 
De boegbeelden en masters van het 
project begeleiden de deelnemers en 
staan hen met raad en daad ter zijde. 
Op de foto staan de boegbeelden 

Loes Heebink, Peter Veen, Kitty Boon, 
Joop Striker, Maria Berkhout, Rudy 
Simon, Patrick Mangnus, Marieke de 
Jong en Susanne Maria Wolf, tijdens 
een presentatie van poppenspeler 
Jeroen Boerwinkel. Jeroen laat 
goed zien hoe beeldende kunst en 
theater samensmelten in zijn werk. 
Boegbeelden-duo Gérard Schiphorst 
en Marije van der Sande van TAMTAM 
objektentheater ontbreken op de foto.  

Meer informatie over het project en 
de onderdelen van Toekomstdenken is 
te vinden op www.kunstencultuur.nl/
toekomstdenken. 
Het kunstproject Toekomstdenken 
is een initiatief van Stichting Kunst 
& Cultuur in Drenthe en Stichting 
Beeldruimte in Overijssel, die met 
het thema talentvolle kunstenaars 
willen uitdagen om hun werk verder 
te ontwikkelen. Toekomstdenken is 
mogelijk dankzij financiële bijdragen 
van de provincie Drenthe, VSBfonds 
en Prins Bernhard Cultuurfonds 
Overijssel.
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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.

‘energetisch therapeut / sportmasseur verzorger                          Martijn Haveman

behandeling;  opleidingen;                      

Pedjit (oosterse massage)               energetisch sportmasseur

energetische sportmassage / therapieën               stabielmassage onderbeen

ontspanningsmassage

magnetiseren cursus;

kruiden therapie meditatie

Locatie   veendijk 29   7971 RN Havelte   ( Drenthe)

nfo@spirit-treatments.nl              www.spirit-treatments.nl        tel; 06-33674073

Praktijk voor: 
energetische sportmassage / therapieën
Pedjit (Indonesische massage)
orthomoleculair gerichte consulten 

Energetisch therapeut / sportmasseur 
Martijn Haveman

www.spirit-treatments.nl   06-33674073

Oerwandeling rond de Havelterberg
Het OERmuseum organiseert een OER-wandeling rond de Havelterberg 
op woensdagmiddag 23 oktober 2019. Start om 14:00 uur bij het 
informatiecentrum (TIP), Helomaweg 16 te Havelte van de toegangspoort 
Holtingerveld. De wandelingen met een ervaren gids duren ongeveer 2 uur en 
eindigen waar ze zijn begonnen.

De toegangspoort vindt u net 
ten noorden van Havelte aan de 
doorgaande weg richting Wapse-
Frederiksoord-Vledder. Er is een groot 
en gratis parkeerterrein. De gids van 
het museum wacht de groep op bij de 
glazen informatiecentrum. 
De excursie voert over de 
adembenemend mooie Havelterberg, 
langs groepen grafheuvels en 
prachtige hunebedden. Daarnaast ziet 
u in het gebied nog diverse sporen 
van de Tweede Wereldoorlog, zoals 

bomkraters, plaatsen van hangars en 
een landingsbaan. Op deze historische 
plekken ontwikkelen zich bijzondere 
natuurwaarden. 

De kosten zijn € 5,00 p.p. (kinderen 
betalen € 4,00), graag ter plaatse aan 
de gids te voldoen met gepast geld.  
Deze wandeling kan ook op verzoek 
worden gelopen. U kunt zich daartoe 
aanmelden als groep. Mail naar 
wandelingen@oermuseum.nl 
De groepsgrootte is 25 deelnemers.

Succesvolle tweedehands Kinderkleding- en Speelgoedbeurs in Havelte
In het weekend van 3 en 4 oktober  werd in de Veldkei in Havelte voor het 27ste jaar de tweedehands kinderkleding- en 
speelgoedbeurs georganiseerd. Deze beurs wordt georganiseerd door de werkgroep van Stichting Kinderkleding- en 
speelgoedbeurs Havelte. Gedurende de beurs krijgen zij hulp van 50 vrijwilligers uit Havelte. Via deze weg willen we alle 
vrijwilligers en kleding- en speelgoedinbrengers bedanken en natuurlijk ook de sponsoren.

Alle overige kleding en speelgoed  
wordt aangeboden aan verschillende 
goede doelen. Dit zijn Onderwijs voor 
Gambia, Kledingbank Westerveld en 
het AZC in Hoogeveen.
De opbrengst van deze winterbeurs is 
2600 euro. Dit bedrag komt ten goede 
aan activiteiten voor de Havelter 
jeugd van 0 t/m 13 jaar. Zo wordt er 
o.a.  jaarlijks een bijdrage gegeven aan 
het Havelter Oranje comité met de 
kinderactiviteiten en de kindermiddag 
van het Havelter Volksfeest. 
Ook sportverenigingen met jeugd-

De kleding voor deze winterbeurs 
werd door 145 mensen uit Havelte en 
omgeving ingebracht. In de grote zaal 
van de Veldkei was dan ook een ruime 
keuze aan tweedehands kinderkleding 
en speelgoed. Ruim 300 bezoekers 
wisten de beurs op vrijdagavond en 
zaterdagochtend te vinden. Vooral op 
vrijdagavond was het een drukte van 
belang. 
De kleding en het speelgoed welke 
niet verkocht zijn én als retourartikel 
zijn aangemerkt kunnen door de 
inbrenger weer worden opgehaald. 

leden komen in aanmerking voor een 
financiële bijdrage. Zo is er onlangs 
m.b.v. een donatie van de Stichting 
Kinderkleding- en Speelgoedbeurs 
een extra hindernis geplaatst op het 
terrein van de survivalvereniging 
in Havelte. Ook is er een bedrag 
toegekend aan Gymvereniging 
Dynamiek voor de aanschaf van 
nieuwe trainingspakken voor de 
jeugdleden. Voor meer informatie 
over de beurs of het aanvragen van 
een financiële bijdrage 
www.kledingbeurshavelte.nl 
 

Live Muziek in de Veldkei 
met de band: Please

Zondagmiddag 27 oktober tussen 
15.00 en 19.00 uur
Leuke herkenbare jaren ’60 en ’70 
muziek. Lekkere hapjes en drankjes. 
Veel gezelligheid, kijken luisteren en 
dansen.
Kosten: € 8,00 per persoon. Contact en 
reserveren: Lourens Koomans, T: 0521 
340460  E: koomans@wxs.nl



12 De Kei - 4e jaargang nr. 20 - 16 oktober 2019

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

U laat uw klanten 
toch niet 
in de regen staan?
Promoot uw bedrijf met een paraplu bedrukt met uw eigen logo

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.

Ontwerp | Druk | Print | Reclam
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