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

Foto: Jeanneke Wagemakers

Een ‘Kei’ van een foto

Le erlijk een kei van een foto. Ook in Havelte kun je ‘Happy Stones’
tegenkomen. Dit Havelter Zwer eitje kwam ik tegen bij het betreden van het
Uﬀelter Binnenveld. Hier word je vrolijk van!

0521 34 46 54

   

Mini Flint
Graag bedank ik het bestuur van “De Kweekhoek” Havelte voor de
inspirerende bijdrage over de volkstuinvereniging. Ik hoop zeer dat de vrije
kavels inmiddels worden bewerkt door nieuwe, enthousiaste tuinders.
Ook wil ik Henk O er bedanken voor
de bijzondere combina es van namen,
zoals het echtpaar Lucy Doosje en
Jan Vers, een tankwagen vol drijfmest
met de naam Jan de Gier, hovenier
Donker met het logo Donker Groen
en niet te vergeten zijn opmerking:
“Uw naam komt mij niet bekend voor
maar als ik een beetje stout ben, lees
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ik er Ger aard(s) lui in, maar gezien de
regelma ge bijdrage aan de Kei is dat
natuurlijk onzin.”

   
  

Humor als deze en ingezonden
reac es op de column waardeer ik
zeer.
Gheraert Leeu
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 21 april 2021.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 14 april
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

COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen,
06-22060552, www.coachprakƟjknika.nl
KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen,
06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte

Haiku

11 april

Online

10.00 uur

ds. Vijko Top

18 april

Online

10.00 uur

ds. Aukje Westra

25 april

Online

10.00 uur

ds. Vijko Top

2 mei

Online

10.00 uur

dhr. P.T. van Engen (Noordwolde)

Het huiverende dons
zoekt warmte onder
moedersstrakke verenkleed.
Louis
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Op woensdag t/m zondag open
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!
Voor menu en openings jden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251
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www.pizzariminihavelte.nl
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Stotijn

notariaat & mediation
SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!
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HQ8,767(.(1'(GLHQVWYHUOHQLQJ

kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
DOWLMGVFKHUS

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
06-54221090
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Flint

Live popmuziek in de Clemenskerk te Havelte

Uit onderzoek van de Nederlandse
Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek (NSWO) blijkt dat ons bed
al sinds jaren niet meer de plek is om
alleen te slapen en lief te hebben. We
hebben er minder vaak seks dan dat
we er telefoneren, televisie kijken,
sms’en, whatsappen, sociale media
checken, eten, drinken, roken en op
het internet surfen. Soms lijkt de
passie verdrongen te zijn door een
scala aan eigen jdse interesses. Dat
was ten jde van de koude slaapkamers, dekens, ijssterren op de ramen,
bedspreien, koud zeil onder de voeten
en kruiken wel anders. Meer iets voor
een koud rep elenbewustzijn. Als ik
eraan terugdenk, voel ik nog steeds
de koude, zie ik weer het loszi ende
behang, hoor ik weer de ratelende
wekker en de dwingende stem van
mijn vader. Tijden veranderen, gelukkig maar.
We genieten heden ten dage meer
van zgn. “slaapmutsjes”. Maar liefst
41% van de Nederlanders gaat elke
avond met zo’n slaapmuts naar bed.
Het eﬀect op de kwaliteit van onze
slaap blijkt helaas onguns g te zijn,
waardoor het gebruik van slaapmiddelen toeneemt. Incidenteel vormt een
overmaat aan fikse slaapmutsen een
alterna ef. Hiervan zijn de neveneffecten echter weer onwenselijk. Forse
irrita es kunnen ontstaan als gevolg
van he ig omrollen, door de partner
naar de bedrand geduwd worden,
snurken, tandenknarsen, schoppen,
ongewenst friemelen, praten, kwijlen,
spiersamentrekkingen, slaapwandelen
en scheten laten.
“Early to bed and early to rise, makes
a man healthy, wealthy and wise.”

Op zondagmorgen 11 april van 10.00 – 11.00 uur is er live muziek in de
Clemenskerk. Kijk online mee: pkn-havelte.nl

Welterusten

Gheraert Leeu

Maarten Vos en Mirjam Meijer zingen
songs van o.a. Billy Joel, U2, First Aid
Kit, Krezip, Frank Sinatra.
Maarten en Mirjam zijn professionele
muzikanten, opgeleid aan een
conservatorium.
Toelich ngen bij de muziek:
Ds. Vijko Top

Thema: Hoe vind je jóuw weg in het
leven!
Wil jij de Engelse teksten met
vertalingen per mail ontvangen?
mail of bel Vijko Top,
vijkotop59@gmail.com of
tel. 0521-769066

Muzikaal eerbetoon aan Tjeerd Oenema
uit Noordwolde
Op zondag 21 maart jl. heeŌ de Egerländer kapel “Die
Dorfplatz Musikanten” uit Oldeberkoop een muzikaal
eerbetoon gebracht aan hun kapellid Tjeerd Oenema. Hij
werd die dag 90 jaar en is al meer dan 80 jaar muzikant!
Vanaf 9-jarige lee ijd is muziek maken
een onderdeel van zijn leven geweest.
Hij is begonnen bij de dorpsfanfare
Concordia te Elsloo, waar hij tevens 17
jaar dirigent is geweest. Met dit orkest
behaalde Tjeerd de ereafdeling van de
KNMF.
Ook was hij ac ef bij diverse andere
fanfares en harmonieën. Zo was hij
o.a. dirigent bij De Woudklank uit
Noordwolde. En bij de Koninklijke
Almelose Harmonie hee Tjeerd vele
jaren als eerste hoornist geblazen.
Het is heel bijzonder en knap om op
deze lee ijd nog met zo veel overgave
kwalita ef hoogstaande muziek te
kunnen maken en te beleven. In zijn
dankwoord benoemde Tjeerd het
sociale aspect en de warme uitstraling
van muziek.
Muzikale grenzen verleggen en de
hierbij behorende nieuwsgierigheid
brachten hem er toe om

medeoprichter te zijn van de huidige
Egerländerkapel “Die Dorfplatz
Musikanten” uit Oldeberkoop. Hier is
hij nog steeds één van de stuwende
krachten die het plezier en de
muzikale kwaliteiten hoog houden.
Vanuit zijn vroegere werk als onderwijzer bracht hij ook graag muziek
onder de aandacht bij zijn leerlingen.
Dat dit aansloeg blijkt wel uit het feit
dat er nog regelma g contact is met
oud-leerlingen middels een kaartje.
Meer dan genoeg redenen om Tjeerd
eens in het zonnetje te ze en. Gezien
de huidige Coronamaatregelen
is hier contact over geweest met
de benodigde instan es. Deze
gaven groen licht voor dit muzikaal
eerbetoon aan de jarige. Onze dank
hiervoor.
“Die Dorfplatz Musikanten” wensen
Tjeerd en familie een fijne jd in
goede gezondheid toe.

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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Agenda

Belangrijk zwemnieuws van Havelter zwembad
De Kerkvlekken
Bij zwembad De Kerkvlekken in Havelte heerst volop bedrijvigheid. Zo is ons
personeel alweer druk in de weer met het zwemklaar maken van het sfeervolle
openluchtbad. En dat terwijl er nog onder hoogspanning gebouwd wordt aan
het gloednieuwe peuterbad/spraypark. Vanaf dinsdag 6 april a.s. kunnen ook
de 2021-abonnementen besteld worden. Mede als gevolg van de coronamaatregelen vervalt de Voorverkoop. Ook de jaarlijkse Vrijwilligersdag komt
door de corona-maatregelen te vervallen.
Onder voorbehoud van de dan
geldende corona-regels openen wij
het zwemseizoen op zaterdag 1 mei
2021!! Houd voor de meest actuele
informaƟe onze website www.
zwembaddekerkvlekken.nl en onze
social media in de gaten.
Uniek spraypark
De werkzaamheden om het
verouderde peuterbad te
transformeren naar een speelparadijs
voor jong en oud zijn in volle gang.
Niet alleen beschikt Zwembad De
Kerkvlekken straks over een uniek
spraypark, ook het omliggende terras
wordt uitgebreid en voorzien van
sfeervolle zonnedoeken. Daarmee is
het hier straks heerlijk comfortabel
vertoeven voor onze gasten, met veilig
zicht op het peuterbad/spraypark.
NIEUW: online bestellen
abonnementen
Vanaf dinsdag 6 april zijn de

2021-abonnementen online te
bestellen én te betalen via onze
website www.zwembaddekerkvlekken.
nl. Mensen die moeite hebben met
online bestellen kunnen zich vanaf 6
april op werkdagen tussen 09.00 uur
en 15.00 uur melden bij de kassa van
het zwembad. Uiteraard worden alle
geldende corona-maatregelen in acht
genomen.
Zwemlessen
Kinderen voor de zwemlessen voor
de diploma’s A, B en C kunnen
aangemeld worden op www.
zwembaddekerkvlekken.nl. Wie
problemen ondervindt bij het
aanmelden, kan vanaf dinsdag 6 april
op werkdagen tussen 09.00 en 15.00
uur terecht aan de kassa van het
zwembad.
Aanmelden vóór 20 april a.s.




KRYHQLHUVEHGULMI
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20 april
20 april
4 mei
18 mei
25 mei
1 juni
15 juni
22 juni

De Kei nr. 8
Ophalen oud papier Havelte
De Kei nr. 9
De Kei nr. 10
Ophalen oud papier Havelte
De Kei nr. 11
De Kei nr. 12
Algemene Ledenvergadering
Dorpsgemeenschap Havelte De Veldkei, Havelte 20.00 uur

Hernieuwde
spreekwoorden
Oost West
thuis is ’t ook niet alles.
Lorki

Adverteren?
in De Kei Havelte, Uffelte, Darp en
Havelterberg? Steun uw regioblad.
Vraag naar de tarieven.
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Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Uw tuin... onze zorg!

ERRPYHU]RUJLQJ
KRYHQLHUVEHGULMI
EHVWUDWLQJHQ
hoveniersbedrijf
JURHQYRRU]LHQLQJVEHGULMI
groenvoorzieningsbedrijf
ERRPYHU]RUJL
QJ
boomverzorging
ZZZFRPIR
UWXLQQO
EHVWUDWLQJHQ
+DYHOWH0HSSHO
www.comfortuin.nl

Havelte - Meppel
ZZZFRPIRUWXLQQO
0522 255 389

+DYHOWH0HSSHO

 


4

    
De Kei - 6e jaargang nr. 7 - 7 april 2021

 ""  "!!!
  

 

 

   


   

 

    




  



    


 
    
   




    

   
De Kei - 6e jaargang nr. 7 - 7 april 2021

5

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

GORDIJNEN
ZONWERING

KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
met alle aandacht voor uw kind.
Flexibel, vertrouwd, een tweede thuis.
Dagopvang en Buitenschoolse opvang mogelijk
informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij verhuize
n
medio 2021 n
aar
industrieterr
ein
Blankenstein

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’.

Linthorst Homanstraat 22
7973 KG DARP
06 22 14 97 84

Elk onderwerp is goed, mits gefotografeerd in het
verspreidingsgebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto
een verhaaltje schrijven.

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

We zien uw inzending graag tegemoet.

Bericht van de huisartsen
Met dit “Bericht van de huisartsen” willen we u informeren over de
huisartsenprakƟjk in Havelte. We geven u informaƟe 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.
De samenleving wordt complexer.
Huisartsen merken dat in hun
dagelijkse prakƟjk en bijvoorbeeld
in de samenwerking met andere
zorgverleners. We willen nu en in de
toekomst goede zorg kunnen leveren
en dat lijkt een hele uitdaging te
worden. Immers er wordt door meer
ouderen meer zorg gevraagd, maar
ook vanuit het ziekenhuis worden
taken naar ons gedelegeerd: controles
en zorg die eerder in het ziekenhuis
werden verzorgd, worden nu naar
de huisarts geschoven. Bovendien
wordt de invloed en sturing door
zorgverzekeraars op het hele proces
steeds sterker.
En dan hebben we het nog niet over
alle uitdagingen die de Corona ons
oplevert. We ervaren nu meer dan ooit
dat het werk in de huisartsenprakƟjk
6

teamwork is. Iedereen van de prakƟjk
is onmisbaar om goede zorg te kunnen
blijven leveren. Vanuit de prakƟjk zijn
wij verantwoordelijk voor de ‘medisch
generalisƟsche’ zorg, de algemene
medische zorg. Dat is ook de kern van
het vak van huisarts. Om dat goed te
kunnen doen Ɵjdens een pandemie,
ondanks alle obstakels die met
besmeƫng te maken hebben, is een
goed op elkaar ingespeeld en flexibel
team nodig. Hierdoor proberen we de
vertraging die sommige taken door
Corona oplopen, te vermijden of zo
klein mogelijk te houden.
Vroeger belde u als paƟënt met de
prakƟjk en kreeg u simpelweg een
afspraak. Maar in de huidige en de
toekomsƟge situaƟe belt u met een
doktersassistente die goed en recent
opgeleid is en die triageert: een

systeem waarin ze snel en goed kan
beoordelen hoe vlot u gezien moet
worden. Dit blijkt een betrouwbare
methode om aan de toenemende
zorgvraag te kunnen blijven voldoen.
Want we moeten en willen als HuisartsenprakƟjk Havelte nu en in de toekomst goede zorg blijven leveren aan
de inwoners van ons mooie Havelte.
En als plaƩelandsprakƟjk willen we
laagdrempelig en gastvrij zijn. Daarbij
hoort zeker ook het in stand houden
van de apotheek, die in ons dorp in de
nodige medicaƟe voorziet. We bezien
momenteel de mogelijkheid om die
medicaƟe ook buiten kantoorƟjd flexibel beschikbaar te kunnen stellen ten
behoeve van de werkenden.
We zijn momenteel achter de schermen uitgebreid bezig om de ouderenzorg sterker op de kaart te zeƩen. Dit
doet onze prakƟjkondersteuner samen
met de huisartsen, de thuiszorgorganisaƟes en de specialist ouderen.
Hebt u vragen en/of een onderwerp,
waarover u meer wilt horen, laat ons
dit dan weten via:
info@haphavelte.nl.
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Zwaluwen verbinden jong en oud in Havelte
NegenƟg kleurrijke zwaluwen moeten de komende weken verschijnen voor de
ramen van senioren in Havelte. Het is een idee van kunstenaar Judith Schmidt
in het kader van het project Gekleurd Grijs van SƟchƟng Kunst & Cultuur (K&C).
De kunstenaar wil de senioren en kinderen in het project Vlieg zwaluw, vlieg!
kunstzinnig met elkaar verbinden. De zwaluwen staan in het project symbool
voor een nieuw begin en zijn een teken van hoop en geluk in coronaƟjd. Alle
zwaluwen worden in mei samengebracht in een grote mobile en in dorpshuis
De Veldkei tentoongesteld.
Met het project Vlieg zwaluw, vlieg!
sƟmuleren de kunstenaar en K&C de
interacƟe tussen oud en jong. Judith
Schmidt brengt de houten zwaluwen
naar basisschool De Bosrank, waarna
de kinderen van groep 7 één kant van
de vogel versieren. Daarna worden
de zwaluwen bezorgd bij senioren in
het dorp die de andere kant voorzien
van een decoraƟe. De kunstenaar
vraagt de ouderen de zwaluwen te
versieren met verf, stof of wellicht een
Ɵmmerwerk. De ouderen ontvangen
met de zwaluw een creaƟef pakket,
waardoor ze over voldoende materiaal
beschikken.
Elke zwaluw die gereed is moet voor
het raam worden geplaatst, zodat de
kinderen ze bij een rondgang door
het dorp kunnen zien en vrijwilligers
de zwaluwen begin mei kunnen
verzamelen voor de exposiƟe in het
dorpshuis.
Herinnering
Met de zwaluw ontvangen de senioren
ook een brief met een gedicht of
een tekening van een leerling van
de basisschool. De kinderen vragen
de ouderen een herinnering uit hun
kinderƟjd te delen. Een herinnering
aan de zwaluwƟjd in hun jeugd, de Ɵjd
van het voorjaar richƟng de zomer.

Judith Schmidt en K&C willen dat het
project een gezamenlijke belevenis
wordt in coronaƟjd. Als alle zwaluwen
worden samengevoegd in een mobile
krijgen ook alle herinneringen van de
kinderen en senioren een plekje in
het dorpshuis. Individuele verhalen
worden zo een gemeenschapsproject.
Wanneer het weer mogelijk is zullen
de kinderen en ouderen elkaar
ontmoeten in de tentoonstelling.
Vrijwilligers gezocht
Naast de financiële bijdrage van
de gemeente Westerveld en
Gekleurd Grijs kan het project alleen
slagen met de hulp van een aantal
vrijwilligers in het dorp. Voor het
project worden inwoners, waaronder
een aantal amateurkunstenaars,
gezocht voor hulp en ondersteuning.
Met de kunstenaar wordt gekeken
naar de taken die iemand kan
uitvoeren. Deze variëren van het
ondersteunen van de senioren
met de kunstzinnige versiering
van de zwaluw tot het ophalen en
aflakken van de zwaluwen en het
inrichten van de tentoonstelling. De
coronamaatregelen worden alƟjd in
acht genomen.
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Marjan Oostmeijer van

K&C; marjan@kunstencultuur.nl,
0592 33 69 99.
Het project Vlieg zwaluw, vlieg! heeŌ
ook belangstelling getrokken in andere
gemeenten. Grote kans dat er dit
jaar op meer plaatsen in Drenthe
kunstzinnige zwaluwen te zien zijn.
K&C sƟmuleert de cultuurparƟcipaƟe
in Drenthe met verschillende
projecten. Jaarlijks wordt het sociaalcultureel project Gekleurd Grijs
georganiseerd om senioren in Drenthe
te sƟmuleren deel te nemen aan
kunstzinnige en creaƟeve acƟviteiten.
De acƟemaand Gekleurd Grijs in
AcƟe! moet dit jaar vanwege corona
verplaatst worden naar september.
In samenwerking met de in De Kiel
woonachƟge beeldend kunstenaar,
workshopgever, illustrator en grafisch
vormgever Judith Schmidt is er voor
Havelte een alternaƟef bedacht om
de zelfstandig wonende senioren
kunstzinnig te prikkelen en in
verbinding te brengen met jeugdige
dorpsgenoten.

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
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Eitje

Vroeg in de ochtend gaat mijn telefoon: ‘Dag Susanne, hoe is het
met je?’ Het is dat haar naam in het schermpje staat, want alleen haar
stem is voldoende om haar gezicht weer voor me te zien.
‘Ik heb je opgezocht, want ik ben bang dat ik binnenkort weer een
beroep op je moet doen.’ Ze begin te vertellen over haar zwager,
de broer van haar overleden echtgenoot.
Het ‘binnenkort’ waarover ze spreekt zou over een paar weken zijn
volgens de verwachtingen van de artsen. Maar nog diezelfde avond
gaat mijn telefoon opnieuw: ‘Kom je naar ons toe? Het is al zover.’
Ik hoor een zachte snik en beloof haar dat ik meteen in de auto zal
stappen.
Naar het adres vraag ik niet. Geen idee meer hoe de straat ook
alweer heet, maar ik rijd er zo naar toe. Ik twijfel even. Maar nee, ik
ga niet naar de voordeur. Bij deze mensen mag ik door de achterdeur.
Als ik over de drempel van de bijkeuken stap, zie ik een doosje eitjes
staan, met een briefje waar mijn naam op prijkt.
De aanblik van dit stilleven ontroert me en maakt dat er toch een
klein kikkertje in mijn stem zit, als ik mijn komst aankondig.
Nog geen jaar geleden heb ik de uitvaart van haar man begeleid.
Toen nam ze afscheid van me met een doosje eitjes van zijn kippen.
En precies die kippen zorgen voor dit bijzondere welkom nu zijn
broer is overleden....

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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