Uitgave van
Drukkerij Kleen V.O.F.
Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
T 0522 255449
E dekei@kleen.nl
I www.kleen.nl

De Kei

Tweewekelijks regioblad voor Havelte, Uﬀelte, Havelterberg en Darp | Oplage: 2.900 ex. | 4e jaargang nr. 21 | 30 oktober 2019

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250

Basisscholen strijden om
schoolkor alkampioenschap
Op woensdag 9 oktober organiseerden de kor alverenigingen KORU uit
Uﬀelte en Moedig Voorwaarts uit Wapserveen voor de 38e keer het Univé
Schoolkor altoernooi. Naast de hoofdsponsor waren er vele sponsoren uit het
bedrijfsleven die het toernooi mede mogelijk hebben gemaakt. De sponsoren
waren verspreid over de gehele gemeente.
Ondanks dat de weersvoorspellingen
niet zo posi ef waren, werd het een
gezellige en spor eve middag! Ruim
220 kinderen uit de gemeente deden
dit jaar mee, verdeeld over 25 teams.
In de categorie groep 3/4 won in
poule 1 De Singelier 1 en in poule 2
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De Bron 1. De Vuursteen 1 ging er met
de strafworpenbeker vandoor. In de
categorie groep 5/6 was De Singelier 1
de grote winnaar. Niet alleen wonnen
ze in poule 1 de hoofdprijs, maar ze
wonnen ook de strafworpenbeker. In
poule 2 werd de Ten Darperschoele
1 de kampioen. Bij groep 7/8 won De
Storkschool 1 de strafworpenbeker
en zij gingen er in poule 1 ook met de
hoofdprijs vandoor. In poule 2 won De
Oosterveldschool 2. Leuk om te zien
dat er 6 verschillende scholen met een
prijs naar huis gingen!
We hopen dat de kinderen het
net zo leuk vonden als wij en dat we
ze volgend jaar allemaal weer
terugzien.

0521 34 46 54
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 13 november 2019.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 6 november
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

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

3 nov. Uﬀelte 10.00 uur
10 nov. Havelte 10.00 uur

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.

Ds. T. Braam (Dwingeloo)
Mw P. van der Zee (Havelte)
Oogstdankdienst, Aandacht
voor kinderen

Wonen in een ho e, wie wil dat nou niet?

Tanka

Dat is de gedachte van de ini a efnemers van de Krasse
Knarrenhof. Zelfstandig wonen in je eigen huis met tuin,
maar wel met mensen om je heen die elkaar steunen als
het nodig is.

Het lijkt een wonder
mijn versomberde gemoed
is veranderd door
het heilzame eﬀect van
muziek van lang geleden.

In Zwolle is het al gerealiseerd en op ongeveer 25 plaatsen
is een groep bezig om dit voor elkaar te krijgen.
Het zijn voornamelijk stellen en alleenstaanden die geen
kinderen meer thuis hebben en op zoek zijn naar een
pre g huis, waar ze nog jaren kunnen wonen ook als
ze meer zorg nodig zouden hebben.
De huizen zijn zo gebouwd dat je er prima kan blijven
wonen ook als je in een rolstoel zit.
Verder gaat het vooral om goed naoberschap, als het nodig
is dan ben je er voor elkaar.
Mijn wens: Kunnen we dat in Havelte realiseren, want waar
kun je zo fijn wonen als in ons mooie dorp.
Ben je of jullie geïnteresseerd dan kun je contact opnemen
met Renee Luiks-Jensma, Havelte,
tel. 0521-342512, rluiksjensma@gmail.com

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
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Louis

Vanaf september is Rimini geopend
van donderdag t/m zondag!
Voor menu en openings jden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

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
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Flint

Groen
Onlangs nam ik mij voor naar
een herhaling te kijken van “Het
geheime dagboek van Hendrik
Groen”. Uiteraard was er vooraf een
reclameblok. Ik werd a ent gemaakt
op de ampli-mini, een hoortoestel van
Beter Horen, of was het Schoonenberg
Hoorsupport? Vervolgens kon ik kiezen
uit brillen van Specsavers, Hans Anders
en zeer nadrukkelijk van Eye Love. Ik
nam kennis van de korte draaicirkel
van de meest moderne scootmobiel
en van de voordelen van de e-bike van
de firma Dolsma, die aantoont dat het
achterstevoren noteren van je naam
heel goed kan werken. Overigens een
niet aan te bevelen idee voor premier
Ru e.
Mij viel op dat er geen reclames
meer werden getoond over Goudse
kaas, tuincentra, sportclubs,
natuurgebieden, literatuur en gewone
fietsen. Het lijkt wel of de S ch ng
Ether Reclame zich nadrukkelijk richt
op de ouderen.
Nog even een spotje over de ernst van
demen e in onze jd en een bijdrage
van Senior Service Thuishulp waarna
“Hendrik Groen” kon beginnen.
Toen ik terecht kwam in een
verzorgingstehuis, geleid door een
totaal niet empathische directrice, ten
behoeve van een aantal sympathieke
bewoners met brillen, hoortoestellen,
scootmobielen en demen e, heb
ik mijn plannen gewijzigd en ben
gaan wandelen door het Uﬀelter
Binnenveld. Ik wist niet wat ik zag, wat
ik hoorde en hoe goed begaanbaar en
groen de route was. Een verademing.
Gheraert Leeu

Kinderen en jongeren gezocht voor projectorkest en
projectkoor Symfonica in D
In theater De Nieuwe Kolk in Assen wordt op zaterdag 9 november een
bijzondere acƟviteit georganiseerd voor kinderen en jongeren in Drenthe die
een instrument bespelen of zingen. Strijkers, blazers, maar ook slagwerkers uit
de hele provincie zijn welkom om mee te spelen in het orkest Symfonica in D.
Jonge zangers en zangeressen kunnen zich aansluiten bij het projectkoor.
Samen repeteren zij voor een
slotconcert om 16.00 uur voor
publiek. De muziek en songteksten
worden bij aanmelding toegezonden,
zodat het mogelijk is van tevoren thuis
te oefenen. Aanmelden kan via de
website www.symfonicaind.nl.
Deelnemers studeren vanaf 10.00 uur
’s ochtends, onder leiding van dirigent
Roeland Robert, op muziekstukken
en liedjes als ‘Hier kom ik weg’ van
Daniel Lohues. De jonge zangers en
zangeressen volgen workshops en
brengen ook eigen repertoire ten

Adverteren?
Bel 0522 255 449 of mail naar drukkerij@kleen.nl

gehore met onder andere Drentstalige
liedjes van Mar je.
Het projectorkest en projectkoor zijn
een ini a ef van muziekdocenten,
De Kunstbeweging, ICO, K&C en
Scala. Met dit ini a ef willen deze
organisa es kinderen en jongeren
laten ervaren hoe het is om in een
orkest muziek te maken of te zingen in
een groot koor.
Symfonica in D is mogelijk dankzij een
financiële bijdrage van de gemeente
Assen, de provincie Drenthe en hulp
van de Rotary Club Assen.
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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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Filmhuis Havelte
If Beale street could talk

Het huidige
New York te
zien in de
documentaire
“If they see us”,
verschilt nog
steeds niet met
Harlem uit de
70er Jaren.
Fonny wordt
valselijk
beschuldigd van een misdaad die hij
niet hee begaan en komt in
de gevangenis. Zijn vriendin is net
zwanger en hun droom van een eigen
familie spat uit elkaar.
Een onthutsend beeld naar een boek
van James Baldwin.
Datum: 8 november 2019
Aanvang 20.00 uur, zaal open om
19:30 uur. Entree € 6.00
Reserveren bij Lourens Koomans:
340460 of email: koomans@wxs.nl
Website: www.filmhuishavelte.nl

Lezing vogelfotograaf

‘Dichtbij en toch bijzonder’
De Vogelwacht Uﬀelte e.o.
organiseert op 13 november een
avond met vogelfotograaf en inwoner
van Havelte Henk Wiebe van der
Meulen. Hij gaat ons deze avond
onder andere laten zien dat er ook
dicht bij huis in de omgeving HavelteUﬀelte ontze end veel vogelsoorten
aanwezig zijn, die het bekijken en
fotograferen meer dan waard zijn.
Voor Henk Wiebe is vogelfotografie
een uitdaging van jewelste. “Want”,
zegt hij “je weet bij voorbaat dat
je onderwerp zich niet coöpera ef
opstelt; ze zi en niet s l, verschuilen
zich en vliegen weg”. Deze avond zal
hij een selec e uit zijn bijzondere
fotomateriaal laten zien en de
begeleidende anekdotes zullen het
geheel tot een aantrekkelijke en
leerzame avond maken.
Loca e: café de Molensteen,
Rijksweg 34, Uﬀelte
Aanvang: 20.00 uur
Leden gra s. Niet-leden betalen € 3,4

Een ‘Kei’ van een foto
Bijzondere paddenstoel aangetroﬀen:
Gestreept nestzwammetje
(Waterwingebied Havelterberg)
Door mij bij toeval ontdekt en ook nog
nooit eerder gezien. Begint als bruin,
harig bolletje en spreidt zich uit.
De zwammetjes zijn eerst bedekt met
een wit vlies. Als dit vlies verdwijnt zijn
de (eitjes) sporenbolletjes zichtbaar.
Worden bijv. door waterdruppels uit

Foto: R. Brandsma, Havelte

de vormpjes geslingerd.
Op de foto zie je de zwammetjes naast
een beukennootje. Zo klein zijn ze.
Wel meestal massaal aanwezig.
In Drenthe tot nu toe (7 oktober 2019)
5 aanmeldingen bij waarneming.nl
sinds de eerste landelijke melding op 7
september jl. Een melding dichterbij in
de buurt is in Dwingeloo.

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 1 e 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.
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Agenda
30 okt.
1 nov.
3 nov.
3 nov.
6 nov.
6 nov.
8 nov.
9 nov.
13 nov.
13 nov.

Bijeenkomst ‘Je lichaam leren lezen’ - Clemenskerk, Havelte - 20.00-22.00 uur
Lichtjesavond - PKN kerk, Havelte - 19.00 uur
Korenmiddag - Dorpshuis De Vlasbarg’n, Uﬀelte - 14.00 uur
Spelletjesmiddag; Steun aan arme boerenfamilies in India - 15.30-17.00 uur
Bazaar Welfare Havelte - De Veldkei, Havelte - 13.30-16.00 uur
Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Nico Vanderveen van Warenhuis Vanderveen Assen - De Veldkei Havelte
Film ‘If Beale street could talk’ - Filmhuis Havelte - 20.00 uur
Dambar de zilversmid uit Nepal - Wereldwinkel Havelte - 10.00-17.00 uur
De Kei nr. 22
Lezing ‘Dichtbij en toch bijzonder’ door vogelfotograaf Henk Wiebe van der Meulen; org. Vogelwacht Uﬀelte e.o.;
Eetcafé Cafetaria “De Molensteen”, Uﬀelte
20 nov.
Vrouwenvereniging Havelte; Doe-avond
21 nov.
Drentenierdersmiddag - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
23 nov.
Toneelmiddag; De Toneelgroep Sleen - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
23 nov.
Sinterklaasintocht - 15.45 uur aanleggen schip, 16.15 uur stoet rich ng Piet Soer plein
24 nov.
Lezing Hondenfluisteraar - Hol nger Schaapskooi - 14.00-16.00 uur
26 nov.
Ophalen van het oud papier in Havelte
26 nov.
Bestuursvergadering van de Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30 uur
27 nov.
De Kei nr. 23
30 nov.
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
17 dec.
Ophalen van het oud papier in Havelte
18 dec.
De Kei nr. 24
18 dec.
Vrouwenvereniging Havelte; Kerstavond
19 dec.
Kerstviering Vrouwen van Nu Havelte
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: 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
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URZO

WONINGINRICHTING
PROJECTINRICHTING

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

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

Weg met die saaie zondagmiddag
Speel een spelletje voor arme boeren!

Wij ziƩen in het eerste jaar van het Greijdanus in Meppel. Op zondagmiddag 3 november organiseren wij een
spelletjesmiddag om geld in te zamelen voor India. Van 15.30 tot 17.00 uur is er van alles te doen in de Nije Wheeme,
het gebouw naast de Clemenskerk. Speel Stef stuntpiloot, kom rummikubben, win met ganzenbord.
De opbrengst van deze middag gaat
naar arme boerenfamilies op het
pla eland van Noord India. Goede
inkomsten door landbouw zorgen
ervoor dat kinderen naar school
kunnen. En met een goed gevulde

buik, gaan de leerpresta es ook nog
eens omhoog!
Wij hopen dat veel mensen zin
hebben om met ons een spelletje te
spelen.
Kosten € 3,- inclusief thee, koﬃe en

wat lekkers. Kijk voor meer informa e
op www.mijnmission.nl/project/
greijdanusmeppel.
Jus n Gosevoort en Jelte Kree
Plaats: Nije Wheeme, Clemenskerk,
Havelte.

PARKET - PVC - LAMINAAT
Nieuw - Renovatie - Reparatie

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

VLOERENMEESTERS sinds 1974
Joost Baltussen, Dikkesteenweg 8, 7971 CB Havelte
06-54 366 770, info@vloerenmeesters.nl
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APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen
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Lariks ﬁjn bezaagd
20 x 200

Annerie
KREMER

300 & 400 lang € 1.95 p/m

uitvaartzorg

Douglas geschaafd / gedroogd
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

‘

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

17 x 145
18 x 165 veer + groef

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

KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
met alle aandacht voor u kind.
Flexibel, vertrouwd, een tweede thuis.
Dagopvang en Buitenschoolse opvang mogelijk
informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Linthorst Homanstraat 22
7973 KG DARP
06 22 14 97 84

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

www.kdv-bso-darp.nl
info@kdv-bso-darp.nl

Hondenfluisteraar Klaas Wijnberg komt nogmaals
naar de HolƟnger Schaapskooi
De bekende hondenfluisteraar Klaas Wijnberg komt op 24 november a.s.
een interacƟeve lezing “Praatje / Plaatje” geven. De lezing vindt plaats in de
lammerenkooi van de HolƟnger Schaapskudde, Van Helomaweg 16 in Havelte
en is van 14.00 tot 16.00 uur.
De toegang tot de lezing kost € 12,50 en is inclusief consumpƟe en iets lekkers.
In de sfeervolle lammerenkooi van de
HolƟnger schaapskudde zal Klaas zijn
lezing houden.
Klaas Wijnberg woont op Ameland
en heeŌ de belangrijke boodschap te
vertellen dat hondentraining anders
kan en anders moet in het belang van
de hond.
Vanuit 35 jaar ervaring als
hondentrainer heeŌ hij hiervoor de
Stapcontact-methode ontwikkeld.
Een methode, een manier van leven,
waarbij de communicaƟe tussen baas
en hond op een natuurlijke manier
plaatsvindt. Omgaan met je hond
op basis van de verstandhouding in
plaats van training. Hij is bekend door
zijn boeken “De hondenfluisteraar”,
“Puppyfluisteraar” en het vorig jaar
De Kei - 4e jaargang nr. 21 - 30 oktober 2019

verschenen boek “De Mensenhond”.
Tijdens de lezing laat hij u
kennismaken met de Stapcontact
methode 3.0. In deze methode is
goede communicaƟe met de hond
heel belangrijk. Kort gezegd: wij
praten, de hond kijkt.
In deze lezing laat hij de toehoorders
zien hoe dit werkt. Hij werkt samen
met drie honden die op uitnodiging
aanwezig zijn.
In de pauze is er een verloƟng met
als hoofdprijs een fotoshoot met uw
huisdier door AnneƩe Hagemeijer
Fotografie. Uiteraard zijn er verder
ook mooie prijzen te winnen. Uw
inschrijving is uw lotnummer.
Bent u (als hondeneigenaar) ook
nieuwsgierig naar zijn filosofie en de

demonstraƟe met de honden kom dan
op 24 november a.s. naar de HolƟnger
Schaapskooi.
U kunt zich opgeven via email tot
15 november a.s.: secretariaat@
deholƟngerschaapskudde.nl
Reserveren is noodzakelijk i.v.m.
de beschikbare plaatsen.
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Weg met die saaie zondagmiddag

Speel een spelletje en steun boeren!
Gastheren Justin Gosevoort en Jelte Kreeft,
leerlingen van het Greijdanus in Meppel
Datum
Zondag 3 november 2019
Tijd
15.30 – 17.00 uur
Plaats
Nije Wheeme, naast de Clemenskerk
Kosten
€ 3,-, inclusief koffie, thee en wat lekkers
Doel
Steun aan arme boerenfamilies in India

Je lichaam begrijpen

Letten op hartslag en ademhaling brengt levenslust!
Een avond met de Havelter therapeut Harold Tigchelaar
Datum
Plaats
Tijd
Toegang
Meer info
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Woensdag 30 oktober 2019
Clemenskerk
20.00-22.00 uur
Gratis, bij de uitgang vrijwillige bijdrage
dominee@pkn-havelte.nl
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