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0521 34 46 54

2020, een bijzonder jaar!

Ondanks alles wenst 
Jacqueline's haarmode
iedereen

Fijne Feestdagen
en een 

Gezond en Stralend 2021
Eursingerlaan Havelte, foto: Han de Kruyf, Havelte

 Dit jaar geen oliebollen van de “Brincksanghers”
Het Havelter mannenkoor de “Brincksanghers” hee   helaas het besluit moeten 
nemen om dit jaar geen oliebollen te bakken en te verkopen. 

Door het coronavirus is het 
gezondheidsrisico te groot, voor de 
leden van ons koor maar ook in het 
algemeen. Volgend jaar, in betere 
omstandigheden, hopen we ze wel 

weer voor onszelf en voor u bruin te 
kunnen bakken. 
We wensen iedereen vooral 
gezonde, veilige en toch ook gezellige 
feestdagen toe!

Kor  alvereniging KORU Uff elte

Slaatjesak  e 2020 
gaat niet door 
Wegens de huidige omstandigheden is 
de tradi  onele slaatjesak  e van 
K.V. KORU op oudejaarsdag afgelast. 
We gaan er van uit dat de ak  e 
volgend jaar weer normaal doorgang 
zal vinden.

Bestuur K.V. KORU

Een ‘KEI’ van een foto
Hee   u ook een bijdrage voor 
de rubriek Een ‘Kei’ van een foto? 
Mail uw foto en bijschri   dan 
naar: dekei@kleen.nl 
o.v.v. ‘Een kei van een foto’.

Elk onderwerp is goed, mits
gefotografeerd in het versprei-
dingsgebied. Als u wilt, kunt u bij 
uw foto een verhaaltje schrijven.
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De volgende Kei verschijnt op 13 januari 2021. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 6 januari  
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/Uff elte
Kers  nloop van 24 december in de Clemenskerk gaat NIET door i.v.m. de 
Coronamaatregelen.
24 dec. online 22.00 uur Ds. Vijko Top kerstnachtdienst
25 dec. online 10.00 uur Ds. Aukje Westra 1e kerstdag
27 dec. online 10.00 uur Mw. Ds. G. Jongsma (Staphorst) 
31 dec online 19.30 uur Ds. Aukje Westra oudjaarsavond
  3 jan. online 10.00 uur Ds. Vijko Top
10 jan. online 10.00 uur Ds. Vijko Top

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 par  culieren 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.coachprak  jknika.nl

REGELVERMELDING: • 1 regel € 43,00 • 2 regels € 52,00 
• 3 regels € 73,00 • 4 regels € 94,- per jaar (excl. BTW)

Oudejaarsavond
Nog zie ik jullie handen,

nog hoor ik jullie stemmen,
nog voel ik wat ik mis.

Verbleekte handen,
verstomde stemmen,

alles wat er niet meer is.

Louis

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

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

altijd scherp!altijd scherp!

OOK IN 2021 ZIJN WE U GRAAG WEER VAN DIENST!OOK IN 2021 ZIJN WE U GRAAG WEER VAN DIENST!

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN 

EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAREEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR notariaat & mediation
Stotijn
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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

Matchpoint
Zelfs in de maand december, op een 
vaste ochtend, vanaf hal  ien in de 
ochtend staan ze op de tennisbaan. 
Twee, drie of vier keer een half uur 
zo goed mogelijk strakke, slimme 
en doordachte ballen slaan. Louter 
senioren met een goede condi  e, 
vol enthousiasme en veelal niet 
alledaagse, maar wel leuke humor.
Spelers die laten blijken dat ze het 
spel al jaren beoefenen en nog 
steeds beschikken over een ruime 
bedrevenheid naast en tegenover 
spelers die op oudere lee  ijd het 
racket ontdekten en sinds kort 
genieten van de sfeer, de sociale 
contacten en de spor  eve presta  es in 
het dubbelspel.
De lucht is blauw, de omzoming door 
een groot aantal prach  ge eiken lokt 
eekhoorns en leidt soms af van het 
spel, ganzen in V – forma  es vormen 
een natuurorkest en het harde geluid 
van geslaagde rally’s vervult de spelers 
met tevredenheid. Rake klappen, 
midden op het racket, tegen de strak 
gele tennisballen vormen een bron 
van plezier en verbondenheid. Het 
brein is bezig met het voorspellen van 
de curve en de gewenste posi  e op de 
baan. Het gemis van de koffi  epauze 
gedurende de coronacrisis is voelbaar. 
De gesprekken over het wel en wee 
in Havelte, de al dan niet vermoeide 
spieren, de coronamaatregelen en de 
verbouwing van de Veldkei moeten 
helaas worden opgeschort. Verder 
weinig overpeinzingen. 
Gedachten over persoonlijke zaken 
keren pas terug thuis onder de 
douche. Maar goed ook, denk ik.

Gheraert Leeu

Online Kerst in de Clemenskerk, Havelte
Ook de kerk gaat in lockdown. Hoewel we offi  cieel met 30 mensen 
mogen samenkomen, doen we dat niet. Als iedereen zich aan de 
maatregelen moet houden, dan wij ook. 

Maar Kerst gaan we vieren! In de 
kerstnacht vertelt ds. Vijko Top het 
hoopvolle verhaal van de geboorte 
van een kind, beroemde koren zingen 
en er is orgelspel. Op eerste kerstdag 
zoekt ds. Aukje Westra online contact 
met ouders en kinderen thuis. Ze 
gaan een kerstpuzzel maken. En hoe 
zit dat met die kerststal thuis? Wil je 
meedoen? Stuur dan een Whatsappje 
naar: 06-37 59 45 69.

Op oudejaarsavond sluiten we 2020 af 
met een korte, ingetogen viering. We 
doen moed op voor het komend jaar. 

Kerstnacht  22.00 uur  Online viering
Eerste kerstdag  10.00 uur Online viering
Oudejaarsavond 19.30 uur Online viering

www.pkn-havelte.nl, online kerkdiensten, 
live uitzendingen

Pas op!
In de nieuwe bestra  ng in de kern van Havelte zijn op veel plaatsen opstaande 
randen.

Pas maar op dat U hier niet over valt 
met uw fi ets.
Foto is gemaakt op de Molenkamp-

weg, maar er zijn op veel meer 
plaatsen van deze ‘gevaarlijke randen’.
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Oeveraseweg 7 • Havelte • 0521-342992 • Houthandelwevers.nl

Houthandel Wevers 
wenst iedereen een 

gezonde en coronavrije 
toekomst!

T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl B
e

d
a

n
k

t!

Wij bedanken alle schrijvers/fotografen van de leuke column, fotorubriek en andere artikelen, 
die De Kei zo aantrekkelijk maken, maar natuurlijk ook de adverteerders die het uitgeven van 
De Kei mogelijk maken.

Prettige Kerstdagen en een Goed en Gezond 2021!

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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24 dec. De Kei nr. 24
  5 jan. Ophalen oud papier Havelte
13 jan. De Kei nr. 1
26 jan. De Kei nr. 2
  9 feb. De Kei nr. 3
  9 feb. Ophalen oud papier Havelte
23 feb. De Kei nr. 4
  9 maart De Kei nr. 5

Agenda

Elke maandag: Repe   e Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.45 uur
Elke woensdag: Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur - info: A. Nijmeijer 0521-343418
Elke vrijdag:   Mondharmonicaorkest - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

Let op!
In verband met het corona-virus 
zou het kunnen zijn dat bepaalde 
ac  viteiten afgelast/opgeschort 
worden. Voor meer informa  e 
adviseren wij u contact op te 
nemen met de organisa  e.

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

Ons bereikte het verdrie  ge bericht dat is overleden

Gré Huisman-van Bergen
Gré was één van de medeoprichters van het reanima  e-
netwerk in Havelte en tot het laatste moment ac  ef als 
penningmeester. Haar inzet en betrokkenheid voor ons 
netwerk in het bijzonder, en haar zorg voor anderen in 
het algemeen, blijven in onze herinnering. 

Wij wensen Tinus, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur S  ch  ng Reanima  enetwerk Havelte

Bedroefd hebben wij kennis genomen van 
het overlijden van

Gré Huisman
Gré is jaren vrijwilligster op de locatie 
Molenweg / Hofweg Havelte (ZZWD) 
geweest. Zij stond altijd klaar voor een 
ander en wij herinneren Gré als een zeer 
gewaardeerd vrijwilligster.
Onlangs zijn Gré en haar man Tinus nog 
koninklijk onderscheiden voor al hun 
vrijwilligerswerk. 

Wij wensen Tinus, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe.

Cliënten, vrijwilligers en 
medewerkers
ZZWD Dwingeloo

ANNERIE KREMER
& TEAM

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

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP 

kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

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



6 De Kei - 5e jaargang nr. 24 - 23 december 2020

OOokk dee kerkk iss  gesloten

Maarr Kerstt  gaann wee vieren!

Kerstnachtt 244 decemberr 22.000 uurr onlinee 
Hoopvollee woorden,,  orgelspell  enn zangg vann beroemdee korenn 

Eerstee kerstdagg 255 decemberr 10.000 uurr onlinee 
Feestt  vanuitt  dee kerkk samenn mett kinderenn enn ouderss thuiss 

Meedoen?? Stuurr eenn Whatsappje::  06-377 599 455 69

Zoekk verbindingg mett  elkaar
www.pkn-havelte.nll  

p.s ..  Dee Kerstinloopp iss  afgelast
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Noorderboog: De Veldkei als uitvalsbasis
Noorderboog is een van de organisaties die in De Veldkei gevestigd is. Ook na de eerste fase van 
de renovatie zullen zij een werkruimte in het nieuwe zorg- en welzijnsplein gebruiken. 

‘’Meerdere keren per week zijn onze wijkverpleegkundigen hier 
aanwezig voor administratieve werkzaamheden maar ook om 
intakegesprekken voor thuiszorg uit te werken’’, zo legt Anja 
Brink, leidinggevende Zorg en Dienstverlening voor de thuiszorg 
uit. ‘’Wellicht wordt het na de verbouwing een ruimte die we met 
anderen gaan delen, omdat we niet permanent aanwezig zijn. 
Het belangrijkste is dat we hier een centraal gelegen uitvalsbasis 
hebben. Naast Havelte hebben we ook kantoren in Dwingeloo en 
Diever.’’

Netwerk
De Veldkei is een logische 
plek voor Noorderboog. 
‘’We werken samen met 
Welzijn MensenWerk 
en ZZWD. Ook informeren we cliënten over de Praktijk 
Fysiotherapie en Tandtechniek Havelte. Dat we bij elkaar in De 
Veldkei zitten, maakt dat we elkaar makkelijker spreken. Een 
goed netwerk hebben is belangrijk voor ons werk.’’
Voor informatie over thuiszorg van Noorderboog kan contact 
worden opgenomen met de wijkverpleegkundige, tel. 0521-
385590 (24 uur per dag bereikbaar). Kijk ook op www.
noorderboog.nl.

Eerste deel renovatie zo goed als klaar
Voor het einde van het jaar is het zorg- en welzijnsplein klaar om 
te worden opgeleverd. In januari kan vervolgens de inrichting en 
ingebruikname van de nieuwe ruimtes plaatsvinden.
Eric Boers, zakelijk leider accommodaties, is erg 
tevreden: ‘’Deze eerste fase is volgens planning 
verlopen en de overlast voor de andere gebruikers 

in het gebouw was minimaal. Bouwbedrijf Van Kampen en 
installateur Beenen zullen in januari de werkzaamheden in de 
naastgelegen kantoortuin afronden. We hopen in februari ook 
daar alle huurders weer op hun plek te hebben.’’ Vanwege 
de werkzaamheden dienen bezoekers voor het zorg- en 
welzijnsplein voorlopig nog via de ingang aan de Molenweg naar 
binnen te gaan.

Vernieuwing ventilatie grote zaal
Welzijn MensenWerk wil ook de dorpshuisruimtes vernieuwen, 
maar is daarover nog in overleg met de gemeente. Gezien 
de situatie met het coronavirus en het belang van goede 
ventilatie, is al wel besloten om de grote zaal te voorzien van 
een nieuw ventilatiesysteem. Hiermee kunnen groepen, zodra 
de coronasituatie dat toelaat, weer volop en veilig gebruik gaan 
maken van de zaal voor onder andere optredens en activiteiten. 
De werkzaamheden worden naar verwachting eind januari/begin 
februari gestart.

Inlever- en afhaalpunt in bibliotheek Havelte
Als gevolg van de door het kabinet ingestelde lockdown is de 
bibliotheek met ingang van dinsdag 15 december gesloten tot 
tenminste 19 januari 2021. Afhalen en inleveren van boeken 
en andere materialen blijft mogelijk. In de bibliotheek Havelte 
is het inlever- en afhaalpunt geopend op woensdag en vrijdag 
van 14.00 tot 16.00 uur, met uitzondering van 25 december en 
1 januari. Voor meer actuele informatie, kijk op: 
https://www.bibliothekendrenthe.nl/coronavirus.

Planning van de renovatie
• Eind december: oplevering eerste fase, het zorg- en welzijnsplein

• Januari 2021: inrichting en interne verhuizingen naar zorg- en welzijnsplein

• Februari 2021: oplevering, inrichting en ingebruikname kantoortuin

Met het leggen van de vloeren is 
het zorg- en welzijnsplein zo goed als klaar.

De medewerkers van 
De Veldkei en bibliotheek 
Havelte wensen iedereen

Fijne Feestdagen
en een 

Voorspoedig 2021!
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‘Het is eerste kerstdag. We hebben een gezellige middag gehad met familie bij de
bowlingbaan wat overgegaan is in een, door mij inmiddels zeer gewaardeerde,
traditie. Een tour langs de verschillende familieleden, waarbij in elk huis een
gerechtje wordt geserveerd. Net als alle toetjes zijn verorberd en de koffie wordt
gezet, gaat mijn telefoon. Het is fijn dat ik even moet reizen, het biedt me de
gelegenheid om te schakelen. Na een half uurtje sta ik voor het verzorgingshuis.
De kerstboom twinkelt in het donker. Even later ontmoet ik twee zussen. Ze
staan aan het bed van hun overleden moeder. Ze strelen haar zachtjes en pakken
elkaars hand vast om vervolgens in stilte te blijven staren naar hun moeder. Dan
draaien ze zich tegelijkertijd om en kijken mij verwachtingsvol aan. Ze willen hun
moeder zelf wassen en aankleden. Ik help hen op weg en daarna gaat het bijna als
vanzelf. Het is een intiem ritueel dat ik mag aanschouwen. Ondertussen vertellen
ze me over het leven van hun moeder: niet altijd een gemakkelijke vrouw. Toen
Alzheimer zijn intrede deed, namen ze steeds een beetje meer afscheid van haar.
Een diepe zucht: ‘Maar Alzheimer heeft ook heel veel gebracht hoor.’ Ik kijk
vragend. ‘Daar kon mijn moeder niets aan doen. En dat gaf me zó de mogelijkheid
om haar opnieuw te leren kennen, haar te vergeven en opnieuw van haar te
houden.’ Ik voel zoveel oprechtheid in deze woorden. Dat wat ze zojuist heeft
gezegd, geeft ze vorm in de liefdevolle manier waarop ze de witte haardos van
haar moeder in model brengt. ‘The fin shing touch,’ fluistert haar zus tegen hun
moeder, terwijl ze een flinke spray van haar favoriete parfum spuit. Op dat moment 
zien we de koplampen van een auto in de nacht. Het is de kist die gebracht wordt. 
Samen tillen we Moeders er in. De zussen doen een stapje achteruit. ‘Haar gezicht 
lijkt ontspannen en trots,’ zegt de ene. De ander vult aan. ‘En dat zijn wij op haar.’ 
We staan nog even samen rondom de kist en nemen dan afscheid. Een afspraak voor 
de volgende dag is gemaakt. Ik stap weer in mijn auto. In de achteruitkijkspiegel zie 
ik de lampjes van de kersboom nog altijd twinkelen. Dan rijd ik de donkere nacht in. 
Een bijzondere levensles wijzer.

 Kerst

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

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.

VOORGESPREK

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.

UITVAARTBEGELEIDING

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.

NAZORG

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid

samen vorm geven aan een passend afscheid.
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