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

0521 34 46 54

Een ‘Kei’ van een foto

Foto's: Anna Kootstra, Havelte

Met mijn kleindochter aan het speuren naar de mooiste paddenstoelen in het
Hol ngerveld. De paddenstoeltjes op de dennenappel spanden de kroon!!!

  
 



  

Anna Kootstra, Havelte

Een bijzondere paddenstoel!!
Weet iemand hoe de prach ge, maar
bijzondere paddenstoel hiernaast
heet?



    
   

Gemaakt bij Familie Leﬀers op het erf
door Dirk en Jannie Leﬀers.
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De volgende Kei verschijnt op 9 december 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 2 december
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)

Senryû

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
29 nov.
6 dec.
13 dec.
20 dec.

Havelte
Havelte
Havelte
Havelte

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. Aukje Westra
Ds. C. Huisman (Meppel)
Ds. Vijko Top
Ds. B. Metselaar (Beilen)

Toen ze hier aankwam
bleek haar vertrek voorbereid
en fraai ingericht.

1e advent
2e advent
3e advent
4e advent

Louis

Nu ook Glasvezel Informa epunt in Diever
Inwoners van de gemeente Westerveld kunnen nu iedere donderdag ook
terecht bij een tweede Glasvezel Informa epunt. Deze bevindt zich in de
winkel van Electroworld Dick Sjabbens in Diever aan de Hoofdstraat 35.
Iedere donderdag van 18.30 tot
20.00 uur, staan adviseurs klaar
om inwoners te informeren over
glasvezel en geven ze advies over een
passend abonnement of ze helpen bij
het afsluiten van een abonnement.

Natuurlijk blijven de inwoners van
de gemeente Westerveld ook van
harte welkom bij het Glasvezel
InformaƟepunt in Havelte aan de
Egginklaan 2.

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
06-54221090
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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.

Rimini is open t/m 13 december!
Winterslui ng tot eind januari.
Voor menu en openings jden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Flint

Volgens mij

worden Op 1, De Vooravond, Jinek /
Beau, M, en vele andere programma’s
gevuld met een overvloed aan
meningen, ideeën en voorstellen.
Veel van wat zij zeggen, wordt door
de sprekers als geniaal of bijna
geniaal beschouwd. Helaas blijkt
dat veel kijkers minder of totaal niet
overtuigd zijn van de genialiteit of
de veronderstelde meerwaarde.
Volhardende pogingen om de ander
te overtuigen leiden meestal tot
een evenredige vorm van verzet en
weerstand. Hoe is dat mogelijk?
Iedereen vindt zijn eigen ideeën
doorgaans zeer goed, zelfs als dat
aantoonbaar niet helemaal of
helemaal niet het geval is. Ideeën
van anderen vinden we doorgaans
maar net aan of nauwelijks de moeite
waard. In de vakliteratuur is ruim
omschreven dat en waarom we ideeën
van anderen vrijwel al jd minder
waardevol vinden dan onze eigen
ideeën.
In geval van ondergewaardeerde
standpunten zijn er drie
mogelijkheden:
Helaas is het idee inderdaad niet zo
goed als jezelf dacht, je idee past zeer
goed bij jou, maar niet of minder bij
anderen of de ander vindt jouw idee
niet goed omdat het niet zijn idee is.
Ik moest aan deze informa e denken
toen ik alle coronadiscussies volgde en
ook in Havelte werd geconfronteerd
met de bescheiden gevolgen ervan.
Mijn ideeën over het stopze en van
amateursporten zoals rugby, voetbal
en tennis, zullen wel niet zo goed
zijn als ik dacht en niet passen bij de
opva ngen van vele anderen.
Gheraert Leeu

InzamelingsacƟe voor Voedselbank bij
Supermarkten
Op zaterdag 12 december aanstaande wordt door de voedselbank Westerveld
een inzamelingsacƟe gehouden voor de 39 aangesloten huishoudens in
Westerveld. Er zijn op deze dag vrijwilligers bij de supermarkten aanwezig
om de klanten op de acƟe te aƩenderen en vragen te beantwoorden. De
acƟe wordt gehouden in samenwerking met de supermarkten in Westerveld:
AH René Brouwer in Dwingeloo, AH Abe Brouwer in Havelte, COOP Doede
Simonides in Diever en COOP Doede Simonides in Vledder.
Uiteraard hopen we dat deze
inzamelingsac e voor veel inwoners
van de gemeente Westerveld weer
reden zal zijn om bij de genoemde
supermarkten één of meer producten
te doneren voor de klanten van de
voedselbank.
In de gemeente Westerveld maken
een toenemend aantal huishoudingen
gebruik van het aanbod van de
voedselbank. Jammer genoeg
is het aanbod van volwaardige
producten vaak niet evenredig met
de behoe e. De ac e om wel goede
houdbare producten in te zamelen
is noodzakelijk om de komende jd
de pakke en voor de klanten aan te
vullen, zodat er een aantal redelijk
gezonde maal jden gemaakt kunnen
worden.
OPROEP vanuit Voedselbank
Westerveld aan alle inwoners, die het
kunnen missen: wilt u iets doneren
voor de mensen in onze gemeente,
die door wat voor oorzaak dan ook,
jdelijk niet meer in staat zijn om
zelf voldoende te voorzien in hun
dagelijkse behoe e aan eten en
drinken. In de supermarkten zijn
lijstjes beschikbaar met te doneren
producten. Alleen houdbare
producten worden gevraagd, zodat die
enig jd opgeslagen kunnen worden.

Ook staan er speciale verzameldozen
voor DE punten, lever uw punten in
voor gra s koﬃe voor de voedselbank!
Uiteraard houdt VB Westerveld
zich het hele jaar door aanbevolen
voor gi en, zowel in natura
als financieel (per bank: rek.
nr. NL55RABO0101056672 m.v.v.
Westerveld). De Voedselbank hee de
ANBI status.
Op de website van Voedselbank
Zuidwest Drenthe, waar VB
Westerveld, samen met Meppel en
Hoogeveen deel van uitmaakt, vindt u
meer informa e over de voedselbank:
www.voedselbankzuidwestdrenthe.
nl. Het mailadres en telefoonnummer
staan daarop vermeld.

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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De Openbare ruimte in Havelte
Bij de Dorpsgemeenschap Havelte (DGH) hebben zich twee mensen beschikbaar
gesteld voor een aantal taken. Omdat één van de twee nog niet lang in onze
Parel van Drenthe woont lijkt het hem dit een goede manier om het dorp en de
dorpelingen te leren kennen.
In dit informaƟe-arƟkel leest u een aantal punten die ter sprake waren Ɵjdens
het overleg met het team Openbare Ruimte van de gemeente, eind oktober.
Verkeersveiligheid binnen het
dorp geeŌ hier en daar zorgen.
Zo ervaren bewoners van de
Boskampbrugweg dat er over
deze weg af en toe veel te hard
wordt gereden. De buurtbewoners
kunnen het beste contact opnemen
met de Vereniging Veilig verkeer
Nederland. Via het meldpunt van
de VVN (hƩps://parƟcipaƟepunt.
vvn.nl) kan ondersteuning worden
gevraagd. De VVN heeŌ ervaring
met het organiseren van buurtacƟes
en bewustwording. Specifieke
klachten over snelheid kunnen ook
aan de wijkagent worden gemeld
via telefoonnummer 0900-8844. De
ervaring leert, dat bij te snel rijden
het ook kan gaan om lokaal bekende
mensen. Dan is natuurlijk een
vriendelijk onderling contact gewenst.
De gemeente heeŌ de
Boskampbrugweg op de lijst gezet
om weer in aanmerking te komen
voor Ɵjdelijke plaatsing van een
digitaal bord met smiley (DSI) ter
ondersteuning van de bewustwording
van de weggebruikers.
Als onderhoud van de weg in de
toekomst aan de orde is zal overwogen
worden om verkeersremmende
maatregelen daarbij op te nemen.
De verkeerssituaƟe rond Albert Hein
lijkt verwarrender dan dat deze
feitelijk is. Om die reden wordt daar
dan ook doorgaans heel voorzichƟg
gereden. In grote lijnen is het zo, dat

op gelijkvloerse kruisingen gewoon
rechts voorrang heeŌ en bij drempels
het verkeer vanaf de drempel
voorrang moet verlenen.
Bij de school ontstaan soms gevaarlijke
situaƟes bij het wegbrengen van de
kinderen. Dat is meestal een kwesƟe
van gedrag van degenen die de
kinderen wegbrengen. De wijkagent is
hierover in contact met de school en
de gemeente.
Op het voetpad tussen de Beukenlaan
en het rugbyveld wordt overlast
ondervonden van loslopende
honden en hondenpoep. Dergelijke
klachten kunnen worden gemeld
bij het gemeentelijk meldpunt
(telefoon 14-0521 of www.
gemeentewesterveld). De gemeente
zal een dispenser met handschoenen
en een afvalbak voor de hondenpoep
plaatsen. De BOA neemt dit gebied
op in zijn toezichtrondes, waarbij hij
ook extra zal leƩen op fietsen op dit
wandelpad.
De Ondernemerskoepel Westerveld
is van plan om een toeristeninfopaneel te plaatsen in het centrum
van Havelte en de Toegangspoort
tot het HolƟngerveld. De exacte
plaats op deze locaƟes is nog niet
helemaal duidelijk. Wel hoopt
de Dorpsgemeenschap Havelte
uitgenodigd te worden om hierover
mee te denken.

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

De DGH doet mee aan de
belevingsschouw, een tweejaarlijkse
beoordeling van alle elementen die
in de openbare ruimte voorkomen:
groen, verharding, verlichƟng,
straatmeubilair en dergelijke. Op- en
aanmerkingen kunnen worden gemeld
via een link welke in het voor- en
najaar in 2020 weer beschikbaar is.
Voor iedereen die of vakmaƟg of
als inwoner meedenkt over de
openbare ruimte, is er het Handboek
Openbare Ruimte. Daarin zijn de
technische kwaliteitseisen en de
verantwoordelijkheden van de
gemeente opgenomen. Het Handboek
is te downloaden via
hƩps://www.gemeentewesterveld.
nl/Bestuur en organisaƟe/Actueel/
Nieuws/September 2020/Westerveld
presenteert Handboek Openbare
Ruimte.
TensloƩe was er nog aandacht voor de
woekerende Japanse Duizendknoop.
In afwachƟng van maatregelen van de
Provincie Drenthe heeŌ de gemeente
hier nog geen beleid op en budget
voor. Maar de gemeente vraagt
om melding van locaƟes via boven
vermeld gemeentelijk meldpunt.
Vriendelijke groet en houd het gezond!
Secretariaat Dorpsgemeenschap Havelte
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
CorrespondenƟe adres: Parkkamp 37
7971 AL HAVELTE
Telefoon: 0653-899347

/13,,/ 3")1"

Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van
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Noteboomstraat 68

T 0522 255449

7941 XA Meppel

drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

Sportshirt
‘Hunebedden’

€ 34,-

Sportshirt bedrukt in wit met op de achterzijde
plaatsnamen van wereldsteden, waaronder Havelte
en op de voorzijde een afbeelding van de Hunebedden.
Verkrijgbaar in dames- en herenmodel.

Havelte

Te bestellen op
https://ilovemeppel.nl/havelte

Agenda
t/m medio dec.
25 nov.
26 nov.
27 nov.
9 dec.
10 dec.
17 dec.
20 dec.
24 dec.

ExposiƟe - De Veldkei Havelte
De Kei nr. 22
Natuurwandelen rond Diever met ‘De Wandeljuf’
Openbare bestuursvergadering van DGH - De Veldkei, Havelte - 16.00 uur
De Kei nr. 23
Kerst-/Nieuwjaarswandelingen met ‘De Wandeljuf’
Vrouwen van Nu Havelte; Kerstavond (donderdag)
Kerst-/Nieuwjaarswandelingen met ‘De Wandeljuf’
De Kei nr. 24

Elke maandag:
Elke woensdag:
Elke vrijdag:

RepeƟƟe Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.45 uur
Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur - info: A. Nijmeijer 0521-343418
Mondharmonicaorkest - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

Klusbus

Martijn

Let op!
In verband met het corona-virus
zou het kunnen zijn dat bepaalde
acƟviteiten afgelast/opgeschort
worden. Voor meer informaƟe
adviseren wij u contact op te
nemen met de organisaƟe.

ANNERIE KREMER
& TEAM

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman

Annerie Kremer Uitvaartzorg

Tel. 06 33 67 40 73

0522 - 24 50 21 | www.kremeruitvaartzorg.nl
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5ɧƟȢʄɷƟŸƟȊƟʶǨȢǊ

ÚɧŔʄƟȢƟȢʺŔƂǝʄƟȢ
ŁȶŔȍɽ Ǝơ ɢȍŔȥȥǫȥǌ ȥʠ ǫɽ ȇʠȥȥơȥ Źơ˖ȶơȇơɭɽ ʽŔȥŔǉ Ǡơʋ ʽȶȶɭǿŔŔɭ
ࠁ߿ࠁࠀƎơȥǫơʠˁơȶȥʋʽŔȥǌɽʋɭʠǫȟʋơʽŔȥŹǫȥȥơȥŹơˁȶȥƎơɭơȥơȥơɭ
ǌơŹɭʠǫȇʽŔȥǌŔŔȥȟŔȇơȥࡳ7ŔŔɭȟơơǫɽơơȥȍŔȥǌƎʠɭǫǌơˁơȥɽʽŔȥ
Ǡơʋ Źơɽʋʠʠɭ ơȥ Ǝơ ǠơɭƎơɭɽ ʽŔȥ Ǝơ qȶȍʋǫȥǌơɭ ɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơ ǫȥ
ʽơɭʽʠȍȍǫȥǌǌơǌŔŔȥࡳzȥࠁ߿ࠀࠆʽơɭȇɭơơǌǠơʋŹơɽʋʠʠɭŔȍƎơŹȶʠˁʽơɭ࢛
5ƟɷƂǝŔŔɝɷȄʙƌƌƟʺȲɧƌʄȜƟƌƟǨȢɷʄŔȢƌǊƟǝȲʙƌƟȢƌȲȲɧ
ƌƟÚɧȲʶǨȢƂǨƟ5ɧƟȢʄǝƟƟȢƌƟcƟȜƟƟȢʄƟĤƟɷʄƟɧʶƟȊƌ
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7ơ ʽȶȶɭȥŔŔȟɽʋơ Ǝȶơȍɽʋơȍȍǫȥǌ ʽŔȥ Ǝơ òʋǫƃǠʋǫȥǌ qȶȍʋǫȥǌơɭ
òƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơǫɽʠǫʋơɭŔŔɭƎƎơƎŔǌơȍǫǿȇɽơŹơǌɭŔ˖ǫȥǌʽŔȥƎơǠơǫƎơ
ƎȶȶɭƎơɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơȟơʋǠơɭƎơɭơȥǠȶȥƎơȥࡳ7ŔŔɭȥŔŔɽʋˁǫȍƎơ
ɽʋǫƃǠʋǫȥǌ ȟơʋ Ǝơ˖ơ ȇʠƎƎơ 7ɭơȥʋɽơ qơǫƎơɽƃǠŔɢơȥ Ǝơ ʠȥǫơȇơ
7ɭơȥʋɽơȥŔʋʠʠɭʽŔȥǠơʋqȶȍʋǫȥǌơɭʽơȍƎǫȥɽʋŔȥƎǠȶʠƎơȥࡳqǫơɭȟơơ
ȇŔȥ Ǡơʋ ʋȶơɭǫɽȟơ ȶɢ Ǝơ˖ơ Źǫǿ˖ȶȥƎơɭơ ࢫ7ɭơȥʋɽơ Źơȍơʽǫȥǌࢫ ơˉʋɭŔ
ˁȶɭƎơȥŹơʽȶɭƎơɭƎࡳ¶ȥƎơɭŹơȍơʽǫȥǌʽơɭɽʋŔŔȥˁơȟơơƎơǠơǫƎơ
ȶɢ ȟơʋ Ǝơ ɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơ ȶɢ Ŕȍȍơ ȟȶǌơȍǫǿȇơ ȟŔȥǫơɭơȥ ȇơȥȥǫɽ
ȟŔȇơȥɭȶȥƎȍơǫƎǫȥǌơȥȇɭȶŔȟɽƃǠʠƎƎơȥɽƃǠŔɢơȥɽƃǠơɭơȥǠʠȥơ࢛
ŹơƎƎơȥŹơȇǫǿȇơȥࡳ
qơʋŹơɽʋʠʠɭʽŔȥƎơòʋǫƃǠʋǫȥǌqȶȍʋǫȥǌơɭòƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơʽơɭˁȶȶɭƎʋ
˖ǫǿȥˁơȥɽʽȶȶɭǠơʋȥǫơʠˁơɢɭȶǿơƃʋǫȥƎơɢȍŔȥȥơȥŔȍɽʽȶȍǌʋࢫĭơ
ˁǫȍȍơȥȟơʋƎơ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽȇȶȶǫʽŔȥࠀࠁࠇȟࠁơơȥƎʠʠɭ˖Ŕȟơơȥơɭ࢛
ǌǫơ ȥơʠʋɭŔȍơ ȶȥʋʽŔȥǌɽʋɭʠǫȟʋơ ɭơŔȍǫɽơɭơȥ ˁŔŔɭȟơơ ˁơ ȶȥ˖ơ
ɭơƃɭơŔʋǫơʽơơƎʠƃŔʋǫơʽơơȥȶȥƎơɭȥơȟơɭɽŔƃʋǫʽǫʋơǫʋơȥǌơƎʠɭơȥƎơ
ǠơʋǠơȍơǠơʋǿŔŔɭȇʠȥȥơȥʠǫʋŹɭơǫƎơȥࢬࡳ7ŔŔɭȟơơȇŔȥƎơþȶơǌŔȥǌɽ࢛
ɢȶȶɭʋqȶȍʋǫȥǌơɭʽơȍƎŹơʋơɭˁȶɭƎơȥŹơȥʠʋǠơʋɢɭȶ˪ȍơɭơȥʽŔȥƎơ
ɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơʽơɭŹơʋơɭƎơȥǌơơǉʋơơȥɽʋɭʠƃʋʠɭơȍơŹǫǿƎɭŔǌơŔŔȥ
ƎơơˉɢȍȶǫʋŔʋǫơࡳŁȶǫɽǠơʋʽȶȶɭʋŹơɽʋŔŔȥʽŔȥƎơɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơȶɢ
ǠơʋqȶȍʋǫȥǌơɭʽơȍƎȶɢȍŔȥǌơʋơɭȟǫǿȥǌơǌŔɭŔȥƎơơɭƎࡳ
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1,(8:6%5,()67,&+7,1*

OPWFNCFS

+2/7,1*(56&+$$36.8''(
7ǫơɽŔȟơȥˁơɭȇǫȥǌʽǫȥƎʋȶȶȇɢȍŔŔʋɽȟơʋʋơɭɭơǫȥơǫǌơȥŔɭơȥʽơɭơȥǫ࢛
ǌǫȥǌơȥ ȶʽơɭǠơƎơȥ ɭơƃɭơŔʋǫơȶȥƎơɭȥơȟơɭɽ ƃŔȟɢǫȥǌɽ %ॹ%ࢬɽ
ǠȶʋơȍɽơȥǌɭȶơɢɽŔƃƃȶȟȟȶƎŔʋǫơɽǫȥƎơȶȟǌơʽǫȥǌࡳĭơɢɭȶǌɭŔȟȟơ࢛
ɭơȥ˖ȶʽơơȍȟȶǌơȍǫǿȇɽŔȟơȥȟơʋȶȥƎơɭȟơơɭǠơʋþzáþȶơɭǫɽʋǫɽƃǠ
zȥǉȶɭȟŔʋǫơ áʠȥʋ ĪȍǫȥƎơɭɢŔɭŔƎǫǿɽ áŔɢǫȍǫȶɭŔȟŔ %ɭŔɽɽơɭǫơ ¶ơɭ
ǌơȟơơȥʋơĭơɽʋơɭʽơȍƎòʋŔŔʋɽŹȶɽŹơǠơơɭơȥǠơʋqʠȥơǠʠǫɽࡳ

cȲʙƌʶŔȢ5ɧƟȢʄǝƟ
7ơ ŹơǌɭŔ˖ǫȥǌ ȟơʋ ǠơǫƎơɽƃǠŔɢơȥ ʽŔȥ Ǡơʋ qȶȍʋǫȥǌơɭʽơȍƎ ʽȶȶɭ
ȶȥƎơɭȟơơɭòʋŔŔʋɽŹȶɽŹơǠơơɭ¥Ŕʋʠʠɭȟȶȥʠȟơȥʋơȥơȥ¡ǫȥǫɽʋơɭǫơ
ʽŔȥ7ơǉơȥɽǫơǫɽƎơŹŔɽǫɽʽŔȥȶȥ˖ơǫȥȇȶȟɽʋơȥࡳ¡ŔŔɭƎŔŔɭȥŔŔɽʋ
˖ȶɭǌơȥ ɢŔɭʋǫƃʠȍǫơɭơ ƎȶȥŔʋơʠɭɽ ɽʠŹɽǫƎǫơǌơʽơɭɽ ơȥ ȇʠƎƎơ ʽŔȥ
ȶȥƎơɭȥơȟơɭɽơɭʽȶȶɭƎŔʋƎơɽƃǠŔɢơȥȥǫơʋʋơȥȶȥɭơƃǠʋơʽŔŔȇǠơʋ
ࢫe¶č7Ī¥7èF¥þqFࢬǌơȥȶơȟƎǫȥȶȥɽǠơǫƎơȍŔȥƎɽƃǠŔɢǠʠȥˁơɭȇ
ʋȶʋǫȥȍơȥǌʋơʽŔȥƎŔǌơȥȇʠȥȥơȥʽȶȶɭʋ˖ơʋʋơȥࡳ

5ȲȢŔʄǨƟɷ
7ơȇȶɽʋơȥʽŔȥǠơʋɢɭȶǿơƃʋ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽȇȶȶǫŹơƎɭŔǌơȥȶȥǌơʽơơɭ
ࠁࠃ߿ࡳ߿߿߿ơʠɭȶˁŔŔɭʽŔȥˁǫǿơơȥƎơơȍȥȶǌʽǫŔǉȶȥƎɽơȥƎȶȥŔʋǫơɽ
ơȥࡹȶǉ ơơȥ ŹŔȥȇȍơȥǫȥǌ ȥȶƎǫǌ ˖ǫǿȥࡳ čˁ ƎȶȥŔʋǫơɽࡹǌǫǉʋơȥ Źȍǫǿʽơȥ
ȥŔʋʠʠɭȍǫǿȇŔȍʋǫǿƎʽŔȥǠŔɭʋơˁơȍȇȶȟȶɢŹŔȥȇɭơȇơȥǫȥǌ¥ࠇࠇè%¶
߿ࠂࠁࠅࠆ߿ࠅࠁ߿ࠇʋơȥȥŔȟơʽŔȥòʋǫƃǠʋǫȥǌqȶȍʋǫȥǌơɭòƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơࡳ

%ȲʙʺǨȢɷɝƟƂʄǨƟƌȲȲɧƌƟȄʙƌƌƟ

7ȶȥơơɭƢƢȥȟŔȍǫǌȶǉȟơȍƎʠŔŔȥʽȶȶɭơơȥƎȶȥŔʋơʠɭɽƃǠŔɢࡳqơơǉʋʠ
ơơȥŹơƎɭǫǿǉơȥȥȶǌǌơơȥɽʋŔȍơȥɽƃǠŔŔɢǫȥȶȥ˖ơࢩ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽȇʠƎ࢛
ƎơࢪɽʋơʠȥȶȥɽȟơʋǠơʋɢȍŔŔʋɽơȥʽŔȥơơȥɽƃǠŔŔɢǫȥƎơ˖ơȇʠƎƎơࡳ
Īȶȶɭࣁࠁࠄ߿ơˉƃȍࡳŹʋˁɢơɭǿŔŔɭɢȍŔŔʋɽơȥˁǫǿǌɭŔŔǌơơȥɽƃǠŔŔɢǫȥƎǫʋ
ǉŔȥʋŔɽʋǫɽƃǠơȇʠȥɽʋˁơɭȇࡳ

êŔȜƟȢʺƟɧȄǨȢǊ
7ơ ȥǫơʠˁơ ȶȥʋʽŔȥǌɽʋɭʠǫȟʋơ Ǡơơǉʋ ȥǫơʋ ˖ȶȟŔŔɭ Ǝơ ȥŔŔȟ
¶¥7Fè¥F¡Fèò¶¶zǌơȇɭơǌơȥࡳ¶ȥ˖ơɽʋǫƃǠʋǫȥǌˁơɭȇʋȥŔʠˁɽŔȟơȥ
ȟơʋƎơ࢛ʽȶȶɭȥŔȟơȍǫǿȇɢȍŔŔʋɽơȍǫǿȇơ࢛ȶȥƎơɭȥơȟơɭɽࡳࠄࠁɽɢȶȥɽȶɭơȥ࢛
ƎơŹơƎɭǫǿʽơȥʽȶɭȟơȥȟȶȟơȥʋơơȍƎơࢫʠƎƎơʽŔȥ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽࢬࡳ
%ơ˖ȶơȇơɭɽȇʠȥȥơȥȶɢǠơʋʋơɭɭơǫȥ˖ǫơȥƎŔʋƎǫơȶȥƎơɭȥơȟơɭɽǫȥƎơ
ʽȶɭȟʽŔȥȇʠȥɽʋ˖ǫȥȥǫǌơȟơʋŔȍơȥɽƃǠŔɢơȥƎŔǌơȍǫǿȇɽơơȥȶȶǌǿơǫȥ
Ǡơʋ˖ơǫȍǠȶʠƎơȥࡳȍɽǠơʋˁŔɭơȶȶȇơơȥŹơơʋǿơˁŔȇơȥȶʽơɭƎǫơŔȥƎơ࢛
ɭơȍơʽơȥɽơƃǠʋơȇʠƎƎơࡳzȥƎơɽŔȟơȥˁơɭȇǫȥǌʽŔȥƎơòʋǫƃǠʋǫȥǌqȶȍ࢛
ʋǫȥǌơɭòƃǠŔŔɢȇʠƎƎơȟơʋȶȥƎơɭȥơȟơɭɽɽƃǠʠǫȍʋȶȶȇȇɭŔƃǠʋࡳòŔȟơȥ
ȟơʋƎơȶȥƎơɭȥơȟơɭɽơȥɢŔɭʋȥơɭɽˁȶɭƎơȥʽơơȍơʽơȥơȟơȥʋơȥǌơȶɭ࢛
ǌŔȥǫɽơơɭƎࡳ áȍŔŔʋɽơȍǫǿȇơ ŹơƎɭǫǿʽơȥ ȍơʽơɭơȥ Ǝơ ǠȶɭơƃŔɢɭȶƎʠƃʋơȥࡳ
5ƟɷƂǝŔŔɝɷȄʙƌƌƟʺȲɧƌʄȜƟƌƟǨȢɷʄŔȢƌǊƟǝȲʙƌƟȢƌȲȲɧ
ƌƟÚɧȲʶǨȢƂǨƟ5ɧƟȢʄǝƟƟȢƌƟcƟȜƟƟȢʄƟĤƟɷʄƟɧʶƟȊƌ
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Lariks / Douglas ﬁjn bezaagd
22 x 200 250 / 300 / 450 lang
17 x 140 geschaafd 180 lang

We zoeken een

bezorger in
HAVELTE

voor de ochtendkranten
STRATEN IN DEZE BEZORGWIJK
Boterbloemweg - Kievitweg - Klaproosweg
Korenbloemweg - Molenaarshof - Molendwarsweg
Pinksterbloemweg - Weegbree

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

€ 2.50 p/m
€ 4.50 p/m

• Vergoeding ligt rond 80,- p.m. (MA - DI - WO - DO bez.)
• Exclusief vakantietoeslag van 8% en gratis regenkleding.
• Bezorging is voor 07.00 uur op deze dagen.
• Een andere wijk in Havelte is ook mogelijk.
r.

INTERESSE?

www.kranƟne.nl
Of bel: 088-8004743 (ma. t/m vr. van 07.30 tot 16.00 uur)

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
8
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Renovatie verloopt voorspoedig
De renovatie van De Veldkei loopt op rolletjes. Installateurs, schilders, tegelaars en
timmerlieden zijn, nauwkeurig op elkaar afgestemd, bezig om het zorg- en welzijnsplein en de
kantoortuin vorm te geven. In de tweede helft van november worden de vloerverwarming en
systeemplafonds aangebracht en volgt de afwerking. De oplevering wordt voor de kerstdagen verwacht.

Ruimte voor zzp’ers te huur

Weer welkom in bibliotheek Havelte

Ook voor zzp’ers is De Veldkei straks een centraal gelegen
en goed uitgeruste plek om te werken. In het verbouwplan is
een grote kantoortuin opgenomen die plek biedt aan 8 tot 9
personen. Een extra vergaderruimte en 2 spreekkamers maakt
het bovendien aantrekkelijk voor het houden van bijeenkomsten
of hebben van klantcontact. Ruimte kan per dagdeel, flexibel of
op vaste wekelijkse basis, gehuurd worden.
Voor meer informatie neem contact op met Eric Boers,
zakelijk leider accommodaties, via 06-20065395 of e-mail
e.boers@welzijnmw.nl.

Ook de deuren van de bibliotheek zijn vanaf 19 november
weer geopend. Je bent van harte welkom voor het lenen en
terugbrengen van boeken en andere materialen. De leestafel en
computers zijn niet te gebruiken. Het dragen van een mondkapje
en gebruiken van een mandje blijven verplicht.
Voor een compleet overzicht van de coronamaatregelen en
actuele openingstijden, kijk op www.bibliotheekhavelte.nl.
Ben je aan huis gebonden en kun je fysiek niet naar de
bibliotheek komen? Dan is er de service ‘bibliotheek aan huis’
waarbij een medewerker de boeken, tijdschriften of dvd’s komt
brengen. Om hiervan gebruik te kunnen maken, graag contact
opnemen met Margreet Nicolai van bibliotheek Diever, 0880128340, m.nicolai@biblionetdrenthe.nl.

Veldkei per 23 november open
De vorige week afgekondigde versoepelde coronamaatregelen
maken dat het dorpshuis weer open is voor alle
reguliere gebruikers en activiteiten. Uiteraard blijven de
hygiënemaatregelen van kracht. In de openbare ruimtes is een
mondkapje verplicht. Ruimtes dienen vooraf gereserveerd te
worden, dat geldt ook voor koffie en thee. Andere catering is niet
mogelijk.

Planning van de renovatie
• Vanaf 5 oktober: renovatie eerste fase (Veldkamp-zijde)
• Eind december: oplevering van eerste fase
• Januari 2021: inrichting en interne verhuizingen
De Kei - 5e jaargang nr. 22 - 25 november 2020

Tijdens de sluiting van de bibliotheek in de eerste helft november maakten veel
inwoners gebruik van het afhaalpunt.

Kom langs voor heerlijke erwtensoep
Omdat het in deze tijden goed is om contact te houden en
elkaar waar het kan te helpen, zorgen dorpshuismedewerkers in
Westerveld voor huisgemaakte snert. Voor
5 euro per liter op zaterdag 28 november
tussen 10.00 en 12.00 uur af te halen bij
De Veldkei, De Stobbe, De Wiekslag en De
Vlasbarg’n. Leuk om je dan weer even te zien!
9

Stukje Natuur wandelende tak
Wie heeŌ ze Ɵjdens zijn of haar jeugd niet gehad? Wandelende takken in een oud aquarium of in een of andere glazen
pot. Zelf heb ik ze nog na mijn jeugd gehouden, ik liep toen al tegen de veerƟg jaar. Ik woonde toen in Engeland en
bezocht een lokaal natuurcentrum. Daar stond een groot terrarium met deze insecten. Van de beheerder mocht ik een
paar exemplaren meenemen.
Het bijzondere aan wandelende
takken is dat ze zich vrijwel uitsluitend
ongeslachtelijk voortplanten. Ergo,
wandelende takken zijn dus alƟjd
vrouwtjes. Deze vrouwtjes leggen nog
steeds eitjes die, mits de temperatuur
voldoende is, gewoon uitkomen.
Bijzonder is dat uit zo’n klein eitje
een relaƟef lang insectje tevoorschijn
komt.
Het houden van wandelende takken
is niet lasƟg. Een simpel aquarium,
afgedekt met wat horrengaas, is
voldoende. Voor hun voedsel hoef je
niet naar een dierenwinkel. Je kunt
volstaan met de verse bladeren van
verschillende planten die je buiten
overal kunt tegenkomen, zelfs in de

Adverteren?
In verband met de coronacrisis
volgen wij de richtlijnen van het
RIVM.

winter. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
de braam, liguster of klimop.
De meeste in gevangenschap
gehouden wandelende takken
behoren tot het soort Indische
wandelende tak. Echter onlangs
bleek dat een Zuid-Europese soort,
de Gallische wandelende tak,
tegenwoordig in Nederland in het wild
is waargenomen. Hoe dit soort hier
terecht is gekomen, daar zijn twee
theorieën over.
Op de eerste plaats zou het door de
mens kunnen komen. Dit soort wordt
op kleine schaal eveneens als huisdier
gehouden en soms na verloop van
Ɵjd buiten gedumpt. Of de eitjes zijn
met het vervoer van planten uit die

regio meegekomen. Op de tweede
plaats zou het op een natuurlijke
manier gebeurd kunnen zijn, namelijk
doordat de eitjes aan de poten of
veren van trekvogels hier terecht zijn
gekomen. Belangrijke voorwaarde
is dat door de klimaatverandering
de omstandigheden voor overleving
nu gunsƟg zijn voor de Gallische
wandelende tak. Dat geldt namelijk
ook voor andere Zuid-Europese
insecten. Waar de Gallische
wandelende tak in Nederland zich
ophoudt, houden ze op dit moment
nog geheim.
Paul MenƟnk
(paul@paulmenƟnk.nl)

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

VOLMACHT|LEVENSTESTAMENT?

Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij ons terecht
voor een bespreking en
kunnen akten op ons kantoor
worden ondertekend.

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: 0522 - 440 473
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Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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ZIE GINDS KOMT
DE STOOMBOOT
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Vanzelfsprekend

‘Zeven jaar hebben ze (schoon)moeder in huis gehad, heeft ze onderdeel
uitgemaakt van het gezin, hoorde ze erbij. Nu gaat ze op heel korte termijn
overlijden, vertellen haar dochter en schoonzoon, tijdens het voorgesprek bij hen
thuis. ‘Geen aardappels meer schillen, niet meer het vaste rondje voor de
boodschappen, geen koekjes meer voor de hond,’ vervolgen ze. ‘Haar energie is
op.’ Zij praten liefdevol over haar, maar zijn tegelijkertijd ook reëel. Er gaat een
verantwoordelijkheid wegvallen, waar een vrijheid voor terug zal komen. Nog
onwezenlijk hoe die in te vullen. Moeder heeft een eigen kamer in het huis.
Samen met haar dochter sta ik even later naast haar bed. Ze is in een hele
diepe slaap en lijkt niet te merken hoe haar dochter zachtjes haar hand streelt. Een
paar dagen later overlijdt ze, net als ik op het punt sta een uitvaartdienst te gaan
begeleiden. Ik bel mijn vaste assistenten. Zij nemen de laatste verzorging waar. Ik
beloof de familie dat ik aan het einde van de middag naar ze toekom. Als ik een
paar uur later inderdaad bij hen op de bank zit, raken ze niet uitgepraat over hoe
respectvol moeder is verzorgd en overgebracht naar het rouwcentrum. Ze zetten
me daarmee aan het denken. Voor mij is dat namelijk de normaalste zaak van de
wereld. Ze blijven vertellen en ik luister. Naar de ideeën die ze hebben voor de
invulling van de plechtigheid en naar de vele prachtige verhalen. Als ik weer in
mijn auto zit, app ik mijn collega’s, om de waardering over te brengen. In de dagen
tot de uitvaart spreek ik de familie elke dag. Soms telefonisch, maar meestal waai
ik even aan voor een kop koffie, het doornemen van wat praktische zaken of
simpelweg een praatje. Ook daarvoor weer die dankbaarheid van hen, opnieuw
gevolgd door verbazing van mij. Zo hoort het toch immers gewoon te zijn? Met
dezelfde vanzelfsprekendheid waarmee zij zoveel jaren zorg hebben geboden aan
moeder doe ik nu mijn werk voor hen. Stilletjes wens ik hen toe dat ze samen
enorm gaan genieten als ze weer gewend zijn aan hun vrijheid. Want hoewel ik
weet dat ze daar naar uitkijken is het nu nog te vroeg om dat hardop te zeggen.

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid
samen vorm geven aan een passend afscheid.

VOORGESPREK

Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over uw
uitvaartwensen? Graag ga ik met u in gesprek en draag ik
mogelijkheden aan. Het verplicht u tot niets!
U ontvangt een naslagwerk waarin uw wensen worden
beschreven en een indicatie van de daarbij behorende
kosten, alsmede welke daarvan door een eventuele
verzekering worden vergoed.

UITVAARTBEGELEIDING

Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid wordt u
begeleid en krijgt u ondersteuning bij het maken van
keuzes om invulling te geven aan het afscheid. Hierbij
is alle ruimte voor eigen inbreng, zodat er een
afscheid ontstaat dat passend is voor degene die het
leven los moe(s)t laten.

NAZORG

Wanneer u het prettig vindt om in de periode na
de uitvaart samen terug te kijken of na te praten,
dan is daarvoor alle gelegenheid.

Voor het melden van een overlijden
dag en nacht bereikbaar: 06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl
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