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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

Vespers in de veer  gdagen  jd
Proe  ijd Pasen
In het jaar 325 kwamen meer dan tweehonderd bisschoppen bij elkaar voor 
een kerkelijke vergadering. Zij besloten toen dat Pasen voortaan gevierd moest 
worden op de zondag, na de eerste volle maan, in de lente. 

Foto's: Ragnild Zonneveld, Havelte

Dit jaar valt Pasen daarom op zondag 
4 april. Een paar eeuwen later werd 
de veer  gdagen  jd ingesteld, een 
voorbereidings  jd op weg naar Pasen. 
Een  jd om je te bezinnen op wat 
je zwaar valt en waar licht voor jou 
schijnt. Een proe  ijd op weg naar 
Pasen om uit te proberen wie je 
werkelijk wilt zijn. 
In de veer  gdagen  jd worden er in 

de Clemenskerk in Havelte drie online 
vespers georganiseerd, op 10, 17 en 
24 maart om 19.00 uur. Vespers zijn 
korte avondvieringen met een lezing, 
muziek en s  lte. Ruimte om het leven 
te proeven. Je bent online welkom via 
pkn-havelte.nl.

Vijko Top, Pauline van der Zee 
en Aukje Westra
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De volgende Kei verschijnt op 24 maart 2021. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 17 maart  
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

10 maart Online 19.00 uur ds. Vijko Top Vesper
14 maart Online 10.00 uur ds. Vijko Top  4e zondag 40 dgn. 

aandacht v. kinderen
17 maart Online 19.00 uur mw. P. van der Zee (Havelte) Vesper
21 maart Online 10.00 uur mw. ds. T. Braam (Dwingeloo) 5e zondag 40 dgn.

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

COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen, 
06-22060552, www.coachprak  jknika.nl

KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 
06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl

Te koop in Uff elte

Hertenvlees
Info: 0521 35 15 66
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68
7941 XA  Meppel 

Bouwtekeningen

Scan-, print- 

en kopieerservice

van

in kleur of zwart-wit

GORDIJNEN
ZONWERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Wij verhuizen medio 2021 naar industrieterrein Blankenstein

PVC VLOEREN
TAPIJT

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759
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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

in De Kei Havelte, Uffelte, Darp en 
Havelterberg? Steun uw regioblad.

Vraag naar de tarieven.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?

Flint

What’s in a name?
Deze week las ik een ar  kel over zgn. 
faamnamen. Dat zijn niet de namen 
waarover ik me eerder verbaasde maar 
het betre   een voor mij totaal nieuwe 
rubriek. Ik was al verbaasd over het 
feit dat oud schaatser Jorrit Jorritsma, 
D’66 poli  cus Sjoerd Sjoerdsma en oud 
Tour de France - winnaar Jan Janssen 
van hun ouders een zeer bijzondere 
voornaam ontvingen. Nu gaat het 
echter om namen zoals:
Me  e Bus, Bennie Weijs, Kenny 
Boeyen, Co de Kraker, Dirk Teur, Tino 
Vernegen en zo meer. Het lijkt een grap 
maar het is waarschijnlijk een poging 
om iets unieks uit te stralen. Dat is wel 
gelukt, denk ik.
Soms wordt een naam opgenomen in 
de Nederlandse woordenschat. Een 
woord genoemd naar een persoon, 
een zgn. eponiem, kan zelfs worden 
opgenomen in Van Dale. De bekende 
voorbeelden zoals de vogelaarwijk, 
de balkenendenorm, de zalmsnip en 
de ru  edoctrine geven aan dat het 
hierbij vaak gaat om poli  ci. De poli  ek 
vormt kennelijk het ideale podium voor 
“eeuwige roem”.
Ik denk dat de vroeger veel voorko-
mende bijnamen of schimpnamen zijn 
verdwenen. De vader van één van mijn 
jeugdvrienden werd door alle dorps-
bewoners met heel veel respect  “De 
vangst” genoemd. Geen idee waarom. 
Ik heb het vermoeden dat veel oudere 
Havelters over veel vergelijkbare 
voorbeelden beschikken binnen onze 
gemeente. Wellicht een idee om de 
bijzondere (bij)namen eens te inventa-
riseren. Scheldnamen vallen uiteraard 
buiten deze categorie.

Gheraert Leeu

Bericht van de huisartsen
Met dit “Bericht van de huisartsen” willen we u informeren over de 
huisartsenprak  jk in Havelte. We geven u informa  e over het team en over de 
manier waarop we met z’n allen werken. Dus onderwerpen als de ouderenzorg 
en de apotheek komen hierbij aan bod en ook wat de werkwijze is als u ons 
belt voor een afspraak. En als u ook een onderwerp hebt dat u hier graag 
belicht wilt zien, kunt u ons dat laten weten via: info@haphavelte.nl.

Vaccina  e campagne Covid-19
Inmiddels zijn we in Nederland ook 
begonnen met de corona vaccina  e 
campagne. 
Wie  wanneer  gevaccineerd wordt 
bepaald door de overheid. Wij 
hebben hier als huisartsenprak  jk 
geen enkele invloed op. En hebben 
niet meer informa  e dan u via de 
overheid, websites, kranten en andere 
informa  evoorzieningen krijgt. 

U krijgt vanzelf een oproep thuis, met 
uitleg over de vaccina  e en instruc  es 
hoe u hiervoor een afspraak kunt 
maken.  Mocht u hierover vragen 
hebben, verwijzen wij u  graag naar 
de website thuisarts.nl:  h  ps://www.
thuisarts.nl/corona/ik-denk-erover-
om-prikken-tegen-corona-te-halen.
Ook kunt u bellen met de 
informa  elijn: 0800-1351. Deze 

informa  elijn is dagelijks bereikbaar 
van 8.00 tot  20.00 uur.

Vele ouderen worden jaarlijks voor 
de griepprik thuis gevaccineerd door 
medewerkers van onze prak  jk. Voor 
de vaccina  e tegen corona is dit 
echter zeer beperkt mogelijk. Dit komt 
o.a. doordat u na het vaccineren 15-30 
minuten onder toezicht moet blijven 
van een arts, prak  jkondersteuner,  
thuiszorgmedewerker of ander 
medisch geschoolde medewerker. 
Daarom willen wij u vragen indien 
u in de toekomt wordt opgeroepen 
zelf naar de prikloca  e te komen. 
Misschien kan u buurman of 
buurvrouw mee om u te begeleiden. 

Wij hopen net als u dat we snel 
iedereen kunnen vaccineren. 

   9 maart De Kei nr. 5
16 maart Ophalen oud papier Havelte
23 maart De Kei nr. 6
  6 april De Kei nr. 7
20 april De Kei nr. 8
20 april Ophalen oud papier Havelte
  4 mei De Kei nr. 9
18 mei De Kei nr. 10

Agenda
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Havelte

Sportshirt 
‘Hunebedden’
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. 

€ 34,-

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

Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Verenigingsdrukwerk
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

i i d

Naam:

Adres:

Tel.:

VERKOOP VAN NIEUWE EN 
  GEBRUIKTE AUTO’S
APK-STATION 
ROETMETING
ALLE REPARATIES

J. GROENINK
Kon. Wilhelminalaan 12-14
8384 GH  Wilhelminaoord, tel. 0521 - 382732

www.autobedrijferma.nl

Hotel Gelderingen 
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

Café De KarreCafé De Karre

Tukseweg 186 - 8334 RX  Tuk eg 186 8334
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

VOGELVERENIGING  DE EDELZANGER  STEENWIJKERWOLD

1e prijs € 200,- 4e prijs € 50,-

2e prijs € 125,- 5e prijs € 25,-

3e prijs €   75,- 6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

Aantal loten: 3000. Prijs per lot € 0,50
Trekking 8 december 2018 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v
. Oranje Zwart

v.v
. Oranje Zwart

Opgericht 1 april 1949

rtrrrttttt
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10 maart: 
opening zorg- en welzijnsplein en kantoortuin

De verbouwwerkzaamheden zijn achter de rug, de nieuwe meubelen zijn geplaatst en bijna alle 

verhuisdozen zijn uitgepakt. We kijken terug op een goed verlopen renovatie van een deel van De Veldkei.

Op 10 maart zullen we met een vertegenwoordiging van de directie, 

raad van toezicht van Welzijn MensenWerk en de gemeente 

offi cieel en met een passend feestelijk tintje het nieuwe zorg- en 

welzijnsplein en de kantoortuin in gebruik nemen. 

Vanwege de geldende coronamaatregelen is het voor inwoners 

en omwonenden helaas niet mogelijk om bij het openingsmoment 

aanwezig te zijn. Belangstellenden zullen op 15, 16 en 17 maart, 

wanneer in De Veldkei de stemlokalen zijn gevestigd, in de 

gelegenheid zijn om – onder begeleiding en in achtneming van de 

coronarichtlijnen – de vernieuwingen te bekijken.

Kantoorwerkplekken te huur
Zoekt u als ondernemer of organisatie een of meerdere 

werkplekken, op vaste of fl exibele huurbasis? Informeer dan 

naar de mogelijkheden in de nieuwe kantoortuin in De Veldkei. In 

combinatie met de kantoorwerkplekken zijn ook spreekkamers en 

vergaderruimte te gebruiken.

Neem vrijblijvend contact op met Eric Boers, zakelijk leider 

accommodaties, via 06-20065395 of e.boers@welzijnmw.nl.

Kunstproject verbindt senioren en kinderen
Dorpshuis De Veldkei is betrokken bij een bijzonder kunstproject 

voor senioren en kinderen in Havelte. Stichting Kunst & Cultuur 

organiseert samen met de Drentse kunstenaar Judith Schmidt 

‘’Vlieg Zwaluw, Vlieg!’’. Kinderen en thuiswonende ouderen werken 

samen aan een mooie grote mobile van zwaluwen. Nadat kinderen 

de houten zwaluwen aan één kant gedecoreerd hebben, kunnen 

senioren er thuis mee aan de slag. Ook delen de kinderen en 

ouderen herinneringen aan en verhalen over zwaluwen en het 

voorjaar. Zo ontstaat een mooie samenwerking tussen de generaties. 

Kunstenaar Judith Schmidt voor het dorpshuis (foto: Marjan Oostmeijer)

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, zullen de kinderen 

en senioren elkaar in De Veldkei ontmoeten. Ook vindt een 

tentoonstelling van alle opgetekende verhalen plaats en wordt de 

mobile onthuld.  

OPROEP
Stichting Kunst & Cultuur wil graag samenwerken met vrijwilligers, amateurkunstenaars en andere actieve personen uit het dorp. 

Zij zoeken hulp en ondersteuning bij het project, maar ook ideeën om het project in de toekomst door te laten rollen. Voor meer 

informatie: kunstenaar Judith Bosch, judith@whodith.nl of Marjan Oostmeijer, projectadviseur van K&C: marjan@kunstencultuur.nl.
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Haiku
Zi  end op een paal 

overziet de buizerd snel 
het nieuwe slachtveld.

Louis

Fraaie terrasoverkapping 
bij tennisclub HTC
Er mag dan momenteel niet volop gespeeld worden bij de 
Havelter tennisclub HTC (t/m 26 jaar met meer dan twee 
personen op de baan, dubbelen is voor mensen vanaf 27 
jaar nog niet toegestaan), dat wil nog niet zeggen dat het 
s  l is op het tennispark. Daar zorgen de vrijwilligers van de 
vereniging voor, die druk bezig zijn met het verfraaien van 
het gedeelte buiten de banen. En dan met name aan de 
zijkant van het clubgebouw.
Daar verschijnen een mooi overdekt terras en een 
gloednieuwe aanbouw voor onder andere het 
baanonderhoudsmateriaal en het terrasmeubilair.

Enkele dagen per week is de harde 
kern van drie vrijwilligers - geregeld 
geholpen door zo’n vij  ien andere 
HTC’ers - in de weer om deze grote 
klus te klaren. Een paar weken geleden 
sloopten ze eerst een oefenmuur die 
 entallen jaren dienst had gedaan. 

Vervolgens egaliseerde het Havelter 
kraan- en grondverzetbedrijf Marcel 
Tammeleng het bouwterrein en 
betegelde de ondergrond. Daarna 
konden de ‘  mmertennissers’ met het 
echte opbouwwerk beginnen. 
Onder hun handen verschijnt 
een fraaie en uiterst func  onele 
uitbreiding van de accommoda  e, 
aansluitend op het reeds bestaande 
clubgebouw. Met name van het 
overdekte terras zullen clubleden, 

Bouwmeester Berry Buitelaar zoekt het hoger op 
(foto HTC).

tegenstanders en bezoekers van 
tenniswedstrijden met alle plezier 
gebruikmaken. Ze moeten wel nog 
even geduld moeten hebben; de 
klus zal naar verwach  ng eind maart 
geklaard zijn. En dan maken wellicht 
wat meer versoepelingen in het 
coronaregiem het mogelijk van de 
verbeterde tennisaccommoda  e volop 
te genieten.

De bouw van de terrasoverkapping en het materiaalgebouw van de Havelter 
tennisclub HTC nadert zijn voltooiing (foto HTC).   

T 0522 255449  

dekei@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl
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Advertentiekosten De Kei 2021
Formaat (bxh) Losse adv.prijs 12 keer per jaar Heel jaar elke uitgave

1/8 pagina €   26,00 €   24,00 €   22,00

1/4 pagina €   38,50 €   36,50 €   34,50

1/2 pagina
1/2 pagina achterzijde

€   65,50 €   62,50 €   59,50

€   78,00 €   75,00 €   71,00

1/1 pagina
1/1 pagina achterzijde

€ 107,00 € 102,00 €   97,00

€ 125,00 € 118,50 € 112,50

De Kei verschijnt 1 keer in de 14 dagen. Oplage 2800 exemplaren.

Bovenstaande prijzen zijn op basis van kant en klaar door u bijgeleverde, voor ons verwerkbare bestanden. 
Meerkosten voor opmaak zijn afhankelijk van het aangeleverde materiaal. Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.
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Een ‘Kei’ van een foto

De foto is gemaakt door Albert Willems uit Havelte in de 
bossen van Busselte.

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP 

kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

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

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251
www.pizzariminihavelte.nl

Op woensdag t/m zondag open 
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!

Voor menu en openings  jden: zie website

Aanbieding: overheerlijke verse eieren, 
1 doosje  10 eieren voor € 2,50
2 doosjes  10 stuks voor € 4,50 

Eierenactie voor de 
Veldkei!

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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Kan ik bij jou ook een verzekering afsluiten?’ Deze vraag krijg ik steeds vaker. 
Tijd voor wat opheldering. Hoe zit het nu precies?
Er zijn ondernemingen die naast dat ze een verzekeringstak hebben ook uitvaarten
begeleiden (Yarden, Dela, Monuta). Er zijn verzekeringsmaatschappijen die geen
uitvaarten begeleiden, maar uitsluitend het verzekerde bedrag uitkeren (Ardanta, Life
Tree etc.) en er zijn uitvaartondernemingen die uitsluitend de begeleiding van een
uitvaart aanbieden. Omega uitvaartzorg valt onder deze laatste groep.
Als eerste is het belangrijk om te weten dat je altijd vrij bent om zelf, ongeacht waar
je verzekerd bent, een uitvaartbegeleider te kiezen die bij je past. 

Wat is nu het verschil tussen een kapitaal- en een naturapolis?
Kapitaal uitvaartverzekering
Bij deze verzekering wordt het verzekerde bedrag bij overlijden uitgekeerd aan
uitvaartondernemer die u kiest. Deze zal het bedrag in mindering brengen op de
nota. Er is bij deze vorm volledige vrijheid over de besteding van het bedrag. 
Natura uitvaartverzekering
Bij deze verzekering worden een aantal standaard diensten verzekerd, zoals een
bepaalde kist of een bepaalde rouwauto. De uitvaart wordt precies zo geregeld als in
de polis genoemd staat, door de onderneming waarbij de polis is afgesloten. 
Voor eventuele aanvullende wensen moet worden bijbetaald. Echter, ook bij deze
polis kun je ervoor kiezen om een bedrag uit te laten keren, in plaats van het
afnemen van de diensten. De uitvaart kan dan begeleid worden door de
onderneming van jouw keuze. Doordat de prijzen van dergelijke polissen veelal niet
geïndexeerd zijn naar de actuele kosten staat het uit te keren bedrag veelal niet in
verhouding en zijn nabestaanden vaak duurder uit wanneer zij voor een andere
onderneming kiezen. Het mág dus wel. Wil je weten wat het regelen van een
uitvaart, op basis van de verzekering die je nu hebt, financieel voor jou betekent in
relatie tot je wensen? Neem gerust contact op! Ik zoek het graag voor je uit. 
Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Uitvaartverzekeringen  
Hoe zit het?

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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