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Op werkdagen
tussen 16.00 en 17.00 uur
bereikbaar om afspraken
te maken.

Zwembad de “Kerkvlekken” sluit seizoen af met
diploma zwemmen en een feestelijke afsluiƟng

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

Afgelopen zaterdag 5 september heeŌ het zwembad de “Kerkvlekken” in
Havelte hun seizoen afgesloten. Dit werd gedaan door eerst ’s ochtend af te
zwemmen voor de verschillende zwemdiploma’s, alle kinderen hebben hun
diploma ruimschoots behaald.
’s Middags hadden ze een feestelijke
afslui ng voor iedereen. Met onder
meer de “spin” en een survivalbaan in
het water.
Na een toch wel bijzonder
zwemseizoen vanwege de corona
zit het erop en kan er teruggekeken

worden op een fijne jd, waar men
toch nog heerlijk gebruik hee kunnen
maken van het mooie bad.
Team zwembad de “Kerkvlekken”
hoopt dan ook een ieder volgend jaar
weer terug te zien.

0521 34 46 54
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 30 september 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 23 september
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.
COACHING van parƟculieren en medewerkers
Erik de Min, Havelte, www.plusdemin.nl, 06 8343 6455

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen,
06-22060552, www.coachprakƟjknika.nl
REGELVERMELDING: • 1 regel € 43,00 • 2 regels € 52,00
• 3 regels € 73,00 • 4 regels € 94,- per jaar (excl. BTW)

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte

Par culiere adverten e

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

20 sept. Havelte 10.00 uur Mw. Ds. G. Jongsma (Staphorst)
27 sept. Havelte 10.00 uur Mw. Ds. A.J. Streutker-Beƫng (Beilen)
4 okt. Havelte 10.00 uur Ds. Aukje Westra

€ 0,26 per mm. Min. adverten ebedrag € 7,50

Junior Vogelwachters van start:

Openingsac viteit is groot succes!
Zondag 6 september ging de jeugdgroep van de Vogelwacht Uﬀelte e.o. voor
het eerst op pad. Eerst werden nog de prijzen uitgereikt aan de bedenkers van
de naam en het logo voor deze kersverse jeugdgroep en er was een prijs voor
de mooiste foto van een wilde eend. Merel Hoen (naam), Joyce Huizing (logo)
en Siebren Nijsingh (foto) waren de winnaars van een mooie verrekijker.
Na de prijsuitreiking gingen de
Junior Vogelwachters het veld in.
Een groep van bijna 20 enthousiaste
natuurlieĬebbers tussen de 6 en 12
jaar oud ging op zoek naar de mooiste
natuurschaƩen van het HolƟngerveld.
Mestkevers, paddenstoelen,
reeënsporen, kleine padden,
een mooie tak en vogelgeluiden:
Zonder moeite spoorden de Junior

Natuurvondsten op het HolƟngerveld
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Vogelwachters al deze interessante
dingen op en er was al helemaal
niemand die zich druk maakte om de
paar druppels regen die vielen. Buiten
zijn is uiteindelijk gewoon het leukste
om te doen!
Vanaf nu gaan de Junior
Vogelwachters één keer per
maand op stap met elke keer een
andere acƟviteit op de planning,

De winnende foto gemaakt door Siebren Nijsingh: Het kleine
eendje zat verstrikt in visdraad en werd gered door het zusje
van Siebren. Na de foto is het eendje weer teruggezet.

zoals bijvoorbeeld uilenballen pluizen,
vogels ringen, kiekendieven spoƩen of
nestkastjes Ɵmmeren. Aanmelden is nog
mogelijk, mail voor meer informaƟe naar
jeugdcommissievwu@gmail.com.

Na afloop speelden de kinderen nog even in het water bij Brasserie Oer.
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Flint

Typisch Nederlands
Het aantal studenten dat een
universitaire studie Neerlandis ek
volgt is in zeer korte jd gedaald van
600 naar 200. Persoonlijk vind ik dat
erg jammer, omdat ik hoop dat we in
ons land onze taal koesteren, goed
verzorgen en zorgvuldig doorgeven.
Als Nederlander (en niet: “Als
Nederlander zijnde”!!!) ben ik trots
op onze taal, inclusief alle regionale
varianten die daar een heel belangrijk
onderdeel van uitmaken. Of de hand
nu in de zak van een Amsterdammer
of in de buze van een Havelter zit,
maakt wat mij betre , niet uit.
Geen enkel probleem met nieuwe
ontwikkelingen, eigen jds taalgebruik
en originele aanpassingen, maar wel
met een toenemend fou ef gebruik
van onze taal en het gebruik van
Engelse woorden. Mij valt steeds
vaker op dat veel presentatoren
elementaire spellingsregels niet
beheersen of aan hun laars lappen en
daarnaast de illusie hebben de Engelse
taal te beheersen. Ik vind dat zonde.
Ik zal u de concrete voorbeelden
besparen, want die ervaart u dagelijks
op het scherm.
Ik bewonder de Nederlanders die onze
taal als tweede taal leren, want deze
is waarach g heel gecompliceerd.
Ik moest ooit aan een Engelstalige
man uitleggen waarom een vaas op
de tafel STAAT, een boek op de tafel
LIGT en een vlek in de tafel ZIT. Ook
na mijn uitleg was hij van mening dat
we onze taal met spoed dienden te
vereenvoudigen. Doen we niet!
Gheraert Leeu

Vervoer naar koﬃe-inloop Veldkei mogelijk
Welzijn MensenWerk en S ch ng Naobuurtbus bieden voor de wekelijkse
koﬃe-inloop in dorpshuis De Veldkei, Havelte vanaf 29 september een
vervoerservice. Mensen die geen eigen vervoer hebben en wonen binnen
een straal van 5 km rondom Havelte kunnen met de Naobuurtbus worden
opgehaald en thuisgebracht.
Omdat er regelma g signalen zijn
van vervoersproblemen, wil Welzijn
MensenWerk bekijken of de haal- en
brengservice in een behoe e voorziet.
Sociaal werker Henk van der Meer:
‘’Nu we sinds eind juni de koﬃe-inloop
na maanden weer hebben opgestart,
willen we natuurlijk graag dat
iedereen er gebruik van kan maken.
De koﬃe-inloop is er voor ontmoe ng
en het aanhalen van sociale contacten.
En een goede plek om je vragen
rondom zorg en welzijn kwijt te
kunnen. Dan moet vervoer eigenlijk
geen barrière vormen.’’

Reserveren
De Naobuurtbus moet minimaal één
dag van tevoren gereserveerd worden
via telefoonnummer 06-58925957. De
kosten zijn 2 x € 1,50 per rit heen en
terug.
De koﬃe-inloop is elke dinsdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur in
De Veldkei, Veldkamp 77 in Havelte.
Voor meer informa e of vragen neem
contact op met zakelijk leider Eric
Boers via 06-20065395 of e.boers@
welzijnmw.nl en sociaal werker
Henk van der Meer via 06-30441876
of h.vd.meer@welzijnmw.nl.

We zijn in beeld!
Al jd al eens willen weten wat er op zondagochtend in de
Clemenskerk gebeurt? U kunt het nu vanuit uw luie stoel meemaken.
Vanaf 10.00 uur zijn de kerkdiensten met geluid én beeld live te
volgen.
Ga naar h p://www.pkn-havelte.nl/
index.php/live-kerkdiensten en u kunt
thuis meegenieten.
Nagenieten kan alleen met geluid.
Vragen, commentaar of ps naar

Adverteren?

aanleiding van uitzendingen zijn
van harte welkom! Mail ze naar:
dominee@pkn-havelte.nl
Aukje Westra
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0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp, De Molen in Nijeveen
en De Koegang in Koekange? Vraag naar de combinatietarieven.

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
De Kei - 5e jaargang nr. 17 - 16 september 2020

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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Agenda
t/m medio dec.
16 sept.
29 sept.
30 sept.
3 okt.
7 okt.
10-16 okt.
14 okt.

ExposiƟe - De Veldkei Havelte
De Kei nr. 17
Ophalen oud papier Havelte
De Kei nr. 18
Nederlands Kampioenschap Mountainbike voor de jeugd
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Eendagsbestuur
Afrikaloop
Mammoetmiddag op de HolƟnger Poort; speciale acƟviteiten voor
kinderen o.a. stenen vilten, spelletjes ed.

Elke vrijdagmorgen: Mondharmonicaorkest - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

Geheugen
Hij probeert al zijn vergeetsels
terug te vinden
in de strijd tegen de Ɵjd.
Bij nader inzien
is geheugenverfraaiing een betere
opƟe.
Louis

URZO

WONINGINRICHTING
PROJECTINRICHTING

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
4

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

Printen

Scan-, print- en kopieerservice van

ExposiƟe in De Veldkei Havelte
In de maanden september t/m medio december 2020 is
er een verrassende exposiƟe te zien in De Veldkei.
Schildergroep Het Atelier exposeert aquarellen, pastels en
olieverfschilderijen.
De schildergroep staat onder leiding van Joke Plomp,
beeldend kunstenaar te Hasselt. Ook van Joke Plomp zijn er
kleine werken en kaarten te zien in de vitrinekasten.
De meeste werken zijn te koop.
V.l.n.r. Liet Maris, HenrieƩe Horstra, Jenny Masselink,
Tineke van der Linden, Peter Stechwey.
Op de voorgrond Joke Plomp (l) en Thea Meeder (r)

Wij houden ons aan de landelijke coronaregels voor hygiëne en 1,5 meter afstand

Koffie-inloop
Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Vanaf 29 sept. ook vervoer mogelijk!
Behoefte aan een praatje onder het genot van een
kopje koffie? Kom eens vrijblijvend langs!

Wanneer:
Tijd:
Locatie:

Elke dinsdagochtend
9.30 -11.30 uur
De Veldkei in Havelte

De koffie-inloop is er voor alle inwoners van Havelte e.o.
Gewoon voor een gezellig bakje koffie. Maar ook voor
vragen over zorg, welzijn, veiligheid, leefbaarheid en
vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Hiervoor is een medewerker
van Welzijn MensenWerk aanwezig.
Heeft u een probleem om in de Veldkei te komen?
Met de Naobuurtbus kunnen we u halen en thuisbrengen,
voor 2 x € 1,50 heen en terug. Graag reserveren via
tel.nr. 06-58925957 (1 dag van tevoren). Vergeet niet: in
de bus is het dragen van een mondkapje verplicht.
Voor meer informatie of vragen: neem contact op met De
Veldkei, tel. 085-2731430 of 06-20729439 en vraag naar
Alie of Alice. Of bel met Eric Boers op 06-20065395.
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Een ‘Kei’ van een foto

ANNERIE KREMER
& TEAM

Annerie Kremer Uitvaartzorg
0522 - 24 50 21 | www.kremeruitvaartzorg.nl

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

www.pizzariminihavelte.nl

Lariks / Douglas ﬁjn bezaagd
22 x 200 250 / 300 / 450 lang
17 x 140 geschaafd 180 lang

Tuinhout geïmpregneerd
17 x 140 geschaafd 400 lang
17 x 165 ﬁjn bezaagd 180 lang
18 x 205 ﬁjn bezaagd 360 lang

€ 1.95 p/m
€ 3.50 p/st
€ 3.95 p/st
€ 2.25 p/st
€ 6.30 p/st

Zweeds rabat

28 x 145 Syberisch Lariks 400 lang
€ 1.75 p/m
24 x 175 (zwart) geïmpregneerd 420 lang € 2.75 p/m
24 x 195 (zwart) geïmpregneerd 400 lang € 2.95 p/m

Vlonderplanken
27 x 145 Douglas 400 lang
25 x 145 Hardhout 125 en 150 lang

Foto: Albert Willems

PrachƟg bloeiende bloemen begin augustus.

€ 2.50 p/m
€ 4.50 p/m

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.
Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
6

We zien uw inzending graag tegemoet.
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Eén tegen Eenzaamheid
Iedereen, jong of oud, voelt zich weleens eenzaam of
alleen, dat hoort bij het leven. Maar voor een langere
periode eenzaamheid ervaren kan een negaƟeve invloed
op het leven en uw gezondheid hebben. Eenzaamheid
is niet verbonden voelen. U ervaart een gemis aan een
hechte, emoƟonele band met anderen. Of misschien
heeŌ u minder contact met andere mensen dan dat u
zou willen. Het is vaak niet aan iemand te zien of hij zich
eenzaam voelt. Ook wordt er weinig over gesproken.
Hoe (h)erkent u eenzaamheid?
Hoe eerder eenzaamheid wordt
(h)erkend, hoe meer u kunt doen voor
uzelf of voor een ander. De signalen
die hiernaast staan beschreven zouden
kunnen wijzen op eenzaamheid. Maar
de signalen kunnen ook wijzen op
andere problemen. De signalen zijn
niet bedoeld om af te vinken, maar
zijn aanleiding voor gesprek.

Hoe gaat u het
gesprek aan?
Wanneer u signalen
bij een ander herkent, vraagt dit
om handelen. Een aantal Ɵps voor
een gesprek waarin u eenzaamheid
bespreekbaar maakt:
• De houding ‘Wees een OEN’ (Open,
Eerlijk en Nieuwsgierig) werkt
goed om informaƟe van iemand te
verkrijgen.
• De gouden Ɵp: reik
geen oplossingen
aan, maar luister.
Neem de Ɵjd en zorg
voor een vertrouwde
omgeving als u
een gesprek over
eenzaamheid
aangaat. Iemand
zal dan makkelijker
open en eerlijk
antwoorden.
Wat kunt u doen als
u zelf eenzaamheid
ervaart?
Eenzaamheid gaat
niet vanzelf over,

KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
met alle aandacht voor uw 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
www.kdv-bso-darp.nl
info@kdv-bso-darp.nl
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maar door eigen inzet en moƟvaƟe
kunt u er meestal wel iets aan doen.
Bijvoorbeeld door te proberen
nieuwe contacten aan te gaan, door
bestaande contacten te verbeteren, of
door hulp te vragen in uw omgeving.
Vaak voelt dit erg spannend. Een goed
begin kan zijn om contact op te nemen
met Welzijn MensenWerk. Welzijn
MensenWerk ondersteunt inwoners
die een duwtje in de rug kunnen
gebruiken. Zij kunnen u de juiste
hulp bieden of wijzen op iniƟaƟeven
en acƟviteiten in de buurt die bij u
passen. Als u behoeŌe heeŌ aan een
praatje kunt u ze bellen.
Contactgegevens Welzijn
MensenWerk:
Telefoonnummer: 085 273 1444
Email:
info@welzijnmw.nl
Website:
www.welzijnmw.nl
Meer lezen over eenzaamheid en
wat u kunt doen? Bekijk dan www.
eentegeneenzaamheid.nl.

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
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