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

0521 34 46 54

Oermuseum Hervat De Oerwandelingen
Het OERmuseum is sinds kort weer open en begint nu ook weer met haar OERwandelingen rond en in Diever. De eerstvolgende OERwandeling is op zaterdag
19 juni. Start bij het Oermuseum, Brink 7 te Diever om 14.00 uur. De wandeling
duurt ongeveer 2 uur en eindigt weer bij het museum.
De wandeling met een ervaren
gids start bij het museum en gaat
dan rich ng het hunebed aan de
Groningerweg en loopt via de loca e
van een door professor Van Giﬀen
opgegraven steenkist, langs een
gra euvel. Vervolgens wandelen we
over het landgoed De Heezeberg met
prach ge stuwwallen. We eindigen in
het oude Diever en gaan uiteindelijk
weer terug naar het museum. Je
komt veel te weten over het ontstaan
van het land zoals dat nu te zien is,
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enerzijds door de natuur gevormd,
anderzijds door de mens veranderd…
En natuurlijk zie je de bijzondere
nalatenschappen uit de prehistorie.
De gids zal je er alles over vertellen.
De wandeling kan overdag worden
gecombineerd met een bezoek aan
het museum. Kijk voor tarieven
(€ 5,00 pp en € 4,00 voor kinderen)
en andere wandelmomenten op
www.oermuseum.nl
Aanmelden via mail naar
wandelingen@oermuseum.nl
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De volgende Kei verschijnt op 30 juni 2021.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 23 juni
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 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
SMART VOEDINGSADVIES, voor een gezonde rela e met eten
Nicolien Klein, 06-52452870, www.smartvoedingsadvies.nl
MUZIEKSPEL, prak jk voor muziektherapie
Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317
REGELVERMELDING: • 1 regel € 43,00 • 2 regels € 52,00
• 3 regels € 73,00 • 4 regels € 94,- per jaar (excl. BTW)

Haiku

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
20 juni
27 juni
4 juli

Online 10.00 uur
Havelte 10.00 uur
Havelte 10.00 uur

Een bloeiende roos tussen duizend
brandnetels gespot door een bij.

Ds. M. Boersma (Wapenveld)
ds. Vijko Top
Ds. W.H. Eringa (Leek)

Louis

Inzameling voor Voedselbank
Op 20 juni willen wij als Diaconie van de Clemenskerk in Havelte voor de
Voedselbank een inzameling van goederen houden. De goederen zijn bestemd
voor alle cliënten van de gemeente Westerveld.
De armoede ligt vaak op de loer vlak om de hoek.
Houdbare goederen zijn een welkome
aanvulling voor de organisa e van de
Voedselbank. Zij kunnen dit dan naar
eigen inzicht gebruiken om zo een
compleet pakket te maken, dat twee
wekelijks uitgedeeld kan worden aan
de cliënten.
Wij vragen u, als u 20 juni naar de

kerk komt om iets mee te nemen
voor deze inzameling. Graag alleen
houdbare producten (minstens nog
een maand houdbaar) die zij een jdje
kunnen opslaan zoals: rijst, pasta’s,
soepen, sausen, houdbare melk,
blikken of po en groente, suiker, thee,
tandpasta, broodbeleg.

Vers ambachtelijk Italiaans ijs
en natuurlijk heerlijke pizza’s!
Voor menu en openings jden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Vooral koﬃe en wasmiddelen zijn zeer
welkom. Wij zorgen dan dat alles weer
bij de Voedselbank komt.
Laten wij de cliënten weer extra blij
maken in deze moeilijke Corona jd!
P.S. Mocht u zondags niet in de
gelegenheid zijn, dan kunt u uw
goederen ook brengen op zaterdag
19 juni tussen 11.00 – 12.00 uur in de
Nije Wheeme naast de kerk.
Van harte aanbevolen en alvast
hartelijk bedankt.

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
06-54221090
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Lichtjesavond 2021 te
Havelte gaat door

Flint

Terwijl we vorig jaar genoodzaakt
waren deze acƟviteit af te gelasten,
is de situaƟe nu zodanig verbeterd,
dat we het aandurven om voor de
tweede maal een lichtjesavond in
Havelte te organiseren. De geplande
datum is vrijdag 5 november.

Terugkomend van een parƟjtje tennis
raakte ik puur toevallig in gesprek
met een leeŌijdsgenoot. Hij bleek
dezelfde studie te hebben gevolgd als
ik. Al snel volgde een gesprek over
onze studentenƟjd in de jaren zesƟg.
“Oude-mannen-nostalgie” aldus
mijn dochter! Thuis aangekomen
begon het verleden mij nadrukkelijk
te bestoken. Opnieuw beleefde
ik de Ɵjd van nieuwe symbolen,
rituelen, toenemende vrije Ɵjd,
technische vernieuwingen en de
vele luxearƟkelen die hun intrede
deden. Vietnam, anƟconcepƟe,
wonen in een studentenkamer
onder toezicht van een hospita, de
transistorradio, casseƩebandjes,
flowerpower, je ouders tutoyeren,
soep en pudding uit een pakje,
de Puch versus de Zündapp, Dolle
Mina’s, de Maagdenhuisbezeƫng,
het Lieverdje op het Spui, eigenƟjdse
muziek, kleding en haardracht. John
Lennon, Brainbox, wijde broekspijpen

Nog even ter herinnering: de
organisaƟe van de lichtjesavond in
Havelte gebeurt door de PKN kerk en
begrafenisvereniging “De laatste eer”.
De mogelijkheid wordt deze avond
geboden om op de begraafplaats een
lichtje te plaatsen bij een graf of op
een centrale plaats.
De begraafplaats zal net als in 2019
volledig verlicht worden. Tussen de
graven zullen honderden waxinelichtjes worden geplaatst en ook
de paden worden uit de duisternis
onƩrokken. Op de achtergrond zal het
geluid van een doedelzakspeler zijn te
horen.
Na de rondgang wordt in de kerk
aandacht aan het thema gegeven met
woord en muziek. Een uitvoeriger
omschrijving van het programma
wordt kort van tevoren gepubliceerd.
Dit jaar hoeven er geen jampotjes te
worden ingeleverd.
Er zijn voldoende overgebleven van de
1e lichtjesavond.

GEZOCHT
Huishoudelijke hulp
voor één dagdeel per week
in Wapserveen
Tel. 0521 321511

Jaren zesƟg
met inzetstukken en heel lang
haar. Maar ook echtscheidingen,
abortus, rebellie en een bepaalde
kortzichƟgheden. Het wiƩefietsenplan, de verslaafde consument,
weerstand tegen protserigheid,
dienstweigering, hippiebewegingen,
ongebleekt katoen, blote voeten,
macrobioƟsch eten, meditaƟe, Che
Guevara en het rode boekje. Al deze
herinneringen blijken nog steeds
diep te slapen in mijn brein. De
ontwikkelingen desƟjds deden denken
aan een woesƟjnplant na de regenƟjd.
Terugkijkend kom ik tot de conclusie
dat veel jongeren uit de jaren zesƟg
hun denkwijzen en gedrag aanpasten
aan nieuwe regels en denkkaders.
Een enkele uitzondering daargelaten.
De oudere man met lang, dun, grijs
en wapperend haar boven een forse
grijze baard, die regelmaƟg door mijn
straat bromt, heeŌ mijn sympathie.
Gheraert Leeu

Agenda
16 juni De Kei nr. 12
17 juni NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - 13.30 uur
18 juni Verhaal van het hunebed - Plaats: Hunebed Diever
19 juni Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
19 juni OERwandeling - Start OERmuseum Diever - 14.00 uur
25 juni Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte
26 juni Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
29 juni Ophalen oud papier Havelte
28 juni-3 juli
Collecteweek NaƟonaal MS Fonds
30 juni De Kei nr. 13
1 juli
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - 10.30 uur
3 juli Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
10 juli Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
15 juli NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - 13.30 uur

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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ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?
Ons kantoor is geopend voor besprekingen en voor de ondertekening van akten.
Wij volgen daarbij de richtlijnen die het RIVM heeft gesteld in verband met
het Corona-virus. Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid voor telefonische
besprekingen en voor audio-visuele besprekingen.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunnen akten op ons kantoor worden
ondertekend.

altijd scherp!

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:
T: de Wijk 0522 - 440 473

Stotijn

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Koﬃe-inloop Veldkei weer van start
Vanaf 8 juni is in dorpshuis De Veldkei in Havelte de wekelijkse koﬃe-ochtend
weer gestart. Tijdens deze inloop voor een kopje koﬃe en praatje met
elkaar is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen of een gesprek met
medewerkers van Welzijn MensenWerk.
Nu het dorpshuis per 7 juni weer
open is, is de koﬃe-inloop voor
inwoners van Havelte en omgeving
weer een mooie gelegenheid voor
ontmoe ng en het aanhalen van
sociale contacten. Een medewerker
van Welzijn MensenWerk is jdens de
inloop beschikbaar voor alle soorten
vragen rondom zorg en welzijn. Indien
nodig kan voor verdere ondersteuning
worden doorverwezen naar specifiek
aanbod van Welzijn MensenWerk of
een andere organisa e.
Coronamaatregelen
In het dorpshuis worden de landelijke
coronamaatregelen gehanteerd.
Dat betekent dat vanwege de
noodzakelijke 1,5 meter afstand

Adverteren?
4

notariaat & mediation

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

tot elkaar en de hygiëne-eisen, de
gezondheidscheck bij binnenkomst,
een vaste zitplek en maximaal 4
personen per tafel. Aanmelden
voor de koﬃe-inloop is niet nodig.
Bezoekers worden opgevangen bij de
entree en krijgen uitleg over de gang
van zaken.
Start 8 juni
De koﬃe-inloop is vanaf 8 juni 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
De Veldkei, tel. 085-2731430 of
06-20729439 en vraag naar Alie
of Alice of mail naar
a.veen@welzijnmw.nl.
in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg
en Darp, De Molen in Nijeveen
en De Koegang in Koekange?
Vraag naar de combinatietarieven.

De kerken zijn weer
open
En dat geldt ook voor de Clemenskerk
in Havelte, Uﬀelte, Darp en
Havelterberg. Eindelijk!
U bent van harte welkom. Vooraf
inschrijven is niet nodig, er
worden maximaal 45 mensen
toegelaten. We nemen natuurlijk
alle voorzorgsmaatregelen in acht.
De kerkdienst is via de digitale
beeldverbinding thuis ook te volgen.
Helaas mag er nog steeds niet
gezongen worden. Ook samen
koﬃedrinken kan nog niet. Maar we
gaan ervan uit dat deze beide voor
het kerk-zijn onmisbare ac viteiten
binnenkort weer mogelijk zijn.
Voor actuele berichten: zie de website
www.pkn-havelte.nl
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0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl
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www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
DORPSGEMEENSCHAP HAVELTE,
DefiniƟef vastgesteld voor 8 september 2021
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse
algemene ledenvergadering.
Datum: Woensdag 8 september 2021
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)
Loca e: De Veldkei, Veldkamp 77 te Havelte
De gehele vergadering is toegankelijk voor leden
en overige belangstellenden. Bij eventuele stemming
mogen alleen leden hun stem uitbrengen.
Zoals het er nu uitziet kunnen we straks weer
met meerdere mensen bij elkaar komen en hee
het bestuur de ALV defini ef vastgesteld voor
8 september 2021.
Agenda:
• Opening en mededelingen door voorzi er Rob van
den Brink
• Voorstellen zi ende en mogelijke nieuwe
bestuursleden
• Vaststelling notulen van de Algemene
ledenvergadering 2020
• Financieel jaarverslag 2020 / begro ng 2021
• Bevindingen van de kascommissie, bestaande uit
Annelies Melchers en mevr. Bloemendaal
• Benoemen van nieuwe kascommissie
• Terug- en vooruitblik door de Werkgroep Zorg en
Welzijn
• Terug- en vooruitblik door de werkgroep Wonen
• Rondvraag
• Afslui ng oﬃciële gedeelte door de voorzi er
• Pauze

Een ‘Kei’ van een foto

Foto: Willem Pieters

Reiger zat hoog (op schoorsteen Hofweg Havelte) lekker te
zonnen en op te drogen!

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
verspreidingsgebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto
een verhaaltje schrijven.
We zien uw inzending graag tegemoet.

Klusbus

• Afslui ng door de voorzi er

Martijn

Namens het bestuur van Dorpsgemeenschap Havelte
Huib de Wit secretaris / 0653-99347

Voor klusjes in en rond het huis

• ToekomsƟg Wonen in Havelte, Utopie?

/13,,/ 3")1"
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Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
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Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?
Kijk op:

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van

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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Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel




KRYHQLHUVEHGULMI


JURHQYRRU]LHQLQJVEHGULMI

T 0522 255449
dekei@kleen.nl

Adverteren?
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www.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
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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

HET VERHAAL BIJ HET HUNEBED
Op vrijdagavond 18 juni vanaf 19.30 uur vertelt een gids van het OERmuseum
het verhaal van het hunebed. Samen wordt gekeken naar het hunebed en dan
blijkt, dat daar veel over te weten en te vertellen valt. Het verhaal, dat zich
5000 jaar geleden afspeelt, is heel boeiend.
Je gaat mee in de jd van de
hunebedbouwers: van de eerste
boeren, hun leven en cultuur, hun
huizen en dieren, het landschap toen,
van prach g aardewerk. En natuurlijk
krijg je antwoord op de vragen: hoe

      

maakten ze een hunebed en waarom
eigenlijk? Voor koﬃe en thee wordt
gezorgd. Je mag een klapstoeltje
meenemen. Het verhaal wordt
verteld bij het hunebed van Diever,
Groningerweg (rich ng Landhotel).

     #$  &'( 

Kosten: € 5,-- p.p.
Aanmelden via mail:
wandelingen@oermuseum.nl
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Die avond keek hij voetbal en dronk met zijn vrouw een borreltje. De
Bourgondiër in hem had het naar de zin. Hij zou nog even blijven zitten, zei
hij toen zijn vrouw aangaf vast naar bed te gaan. Een kus en de mededeling
dat hij straks nog zou gaan douchen. Nog een drankje en een stuk droge
worst, bleek later. De douche haalde hij niet meer. Toen zijn hart stopte, is
hij voorover in elkaar gezakt. En dat is hoe ik hem aantref nadat ik zijn gezin
gevraagd heb of ik even bij hem mag kijken, om een inschatting van de
situatie te maken. Een wondje op zijn gezicht, maar vooral een
blauwkleuring in zijn gelaat die meestal ontstaat bij mensen die overlijden
aan een hartstilstand. Ze willen graag dat hij thuisblijft de komende dagen,
zodat ze hem als gezin nog in hun midden kunnen hebben. Het lijkt me voor
hen zo fijn als hij dan weer wat meer op zichzelf lijkt. Ik benoem daarom de
mogelijkheid voor een lichaamsdreinage om zijn normale tint weer terug te
halen en daarnaast eventueel camouflage van het wondje. ‘Graag!’ is het
eenduidige antwoord. Ik bel de specialist op dit vlak en schakel ook de
mensen in die zorg zullen dragen voor het wassen, aankleden en naar
beneden brengen. Als zij zover zijn help ik hen met het tillen.

Wanneer meneer in zijn kist ligt, zakt één van de verzorgers door zijn knieën. ‘Ik ben bang dat we een klein
probleempje hebben, Susanne’, zegt hij. Ik zak met hem mee en volg zijn blik. ‘Ja, ik zie het, van zo’n één à
twee centimeter,’ zeg ik stoïcijns. Hij schiet in de lach. Doordat meneer voorover was gevallen had ik niet goed
gezien dat zijn bourgondische levensstijl een wat ronder buikje met zich meegebracht had, dat net boven het
randje van de kist uitsteekt. De verzorgers kunnen me op dit moment niet verder helpen. Ik heb nog even tot
de specialist komt en geef aan dat ik ga bellen om een oplossing te zoeken. Wellicht kan ik een deksel met kap
krijgen. Dan staat de specialist op de stoep. Ik beëindig het telefoongesprek en leg hem uit wat de situatie is.
Een grote glimlach en een dikke knipoog. ‘Jij trakteert op snackbar’, zegt hij. Wanneer ik hem vragend aankijk
legt hij me uit dat hij door de bloedbaan aan te prikken kan zorgen dat het bloed weer naar de juiste plaats in
het lichaam kan zakken, maar dat hij met dreinage overtollig vocht kan verwijderen, waardoor ook de buik iets
zal slinken. ‘Komt goed!’ zegt hij en hij begint aan zijn werkzaamheden. Dat weekend kijken de kleinzoons voor
de laatste keer voetbal met opa; de Ipad zetten ze op zijn buik in zijn kist. En ik? Ik trakteer op snackbar.

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.
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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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