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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
De Havelter tennissers maken greƟg gebruik van de nieuwe terrasoverkapping (foto HTC).

Havelter tennissers zi en er beschut bij
Daar zi en ze dan heerlijk uit te rusten, de tennissers van de Havelter
tennisclub HTC. Eind juli deden ze dat, zoals de foto laat zien, na deelname
aan toernooien ter gelegenheid van de oﬃciële overdracht van de nieuwe
terrasoverkapping.
Maandenlang hebben vrijwilligers van
HTC gesjouwd, gezaagd, ge mmerd
om die fraaie verbetering van het
tenniscomplex tot stand te brengen.
Tegelijker jd ze en ze een nieuw
materiaalgebouw neer. Met name die
overkapping in oerdegelijke Drentse
s jl oogst alom veel bewondering.
HTC-voorzi er Ruud van der Laan stak
bij die gelegenheid zijn waardering
voor deze klus niet onder stoelen of
banken en bedankte de vrijwilligers
voor hun werkzaamheden in woord en
daad middels een trakta e. Hij ze e
met name drie leden in het zonnetje,
die de harde kern van de klusploeg
vormden. Berry Buitelaar, Hylke de
Graaf en Roelof Kassies hebben in
de afgelopen winter en het voorjaar
honderden uren op het tennispark
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doorgebracht om samen met zo’n 25
mede-clubleden al dat moois uit de
grond te stampen.
Voorzi er Van der Laan droeg
het materiaalgebouw en de
terrasoverkapping symbolisch over
aan de vereniging. Aan alle leden,
die gezamenlijk het hoogste orgaan
binnen HTC vormen. En die nu
een welkome verbetering van hun
tennisaccommoda e rijker zijn.
Maar bij HTC blijven ze na deze
ac viteit niet genoegzaam
achterover leunen, zeker niet
nu ze na versoepeling van de
coronamaatregelen weer volop op
spor ef terrein aan de bak kunnen.
Lees verder op pagina 3
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De volgende Kei verschijnt op 8 september 2021.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 1 september
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)

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
29 aug. Havelte
5 sept. Havelte
12 sept Havelte

Par culiere adverten e

10.00 uur mw. L. Winters-Jonas (Kraggenburg)
10.00 uur ds. Vijko Top
10.00 uur ds. Aukje Westra
aandacht voor kinderen

Hee u iets te koop?
Zet het in De Kei!
€ 0,26 per mm. Min. adverten ebedrag € 7,50

Protestantse gemeente Havelte, Uﬀelte, Darp, Havelterberg

Stoelyoga in het Uﬀelter kerkje

Namens de protestantse gemeente Havelte, Uﬀelte, Darp en Havelterberg start er opnieuw een serie
Stoelyoga-lessen, wekelijks op de vrijdagochtend van 10 tot 11 uur. Geschikt en gezond voor alle
lee ijden.
Stoelyoga is rus g en
met aandacht bewegen.
Het gaat niet om
presta e maar om te onderzoeken wat
mogelijk is; ook bij een beperking kan
Stoelyoga geleerd worden. U krijgt de
oefeningen op papier voor thuis. De

Bakkerij
het

Uffeltje
WINKEL OPEN:
MA-VR 1/
ZA
1/
ZO AFHALE1/11*
*DAG ERVOOR BESTELD
BEZORGEN IN UFFELTE
MA-ZA OP BESTELLING
BESTELLEN:
18 76 18 82
SCHOOLSTRAAT 36
DCMMGTKLJGVWŝGNVLG#IOCKNEQO
DCMMGTKLJGVWŝGNVLG
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lessen worden verzorgd door Marijke
Groen, gediplomeerd yogalerares. De
coronamaatregelen worden in acht
genomen.
Plaats: Uﬀelter kerkje, Schoolstraat 5,
Uﬀelte
Data: Vanaf 17 september 2021

Tijd: 10.00 – 11.00 uur
Eigen bijdrage: € 7,- per les
Info en aanmelding:
groenhavelte@gmail.com, Yogastudio
Drenthe, 06-30191541
Max. aantal deelnemers: 12

Assortiment
DESEMBROOD
DONKER POMPOEN
DONKER ELFGRANEN
FIJN VOLKOREN
KRENTEN/ROZIJNENBROOD
ZONNEBROOD
WIT
BRUIN
LUPIN
SPELT
BROODJES
BONKJE ROZIJNEN
BONKJE VOLKOREN
BONKJE POMPOEN
STOKBROOD MEERGRANEN
STOKBROOD WIT
KOEKEN
SPELT
KOKOS
GEVULDE KOEK
BOTERKOEK
APPELTAART

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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Flint

Havelter kontjes
Edammer kaas, Haagse hopjes,
Deventer koek, Goudse stroopwafels,
Bossche bollen, allemaal zeer bekende
en gewaardeerde lekkernijen. In
dit rijtje mag het Havelter kontje
natuurlijk niet ontbreken. Van
dit zeer smakelijke gebakje werd
en wordt door veel inwoners van
Havelte en veel andere Drentse
dorpen, ontzeƩend genoten. Voor
menig toerist vormt het Havelter
kontje, naast de Drentse turf en het
kniepertje, vaak een aanleiding om
nog een keer terug te komen.
Maar wat blijkt het geval te zijn? Na
het vertrek van bakker Bergman is het
Havelter kontje in Havelte niet meer
te koop. Veel inwoners van ons dorp
kunnen het niet geloven en hopen
dan ook dat bakkerij Strampel snel
de waarde inziet van een spoedige
terugkeer in de vitrine van het kontje.
Hiermee wordt niet alleen voorkomen
dat Ɵjdens menig feestje vol nostalgie
wordt gesproken over het zo
smakelijke kontje, maar ook dat men
naar een naburig dorp moet gaan om
daar alternaƟeve kontjes te kopen, of
erger nog, dat mensen de kont tegen
de krib gooien.
In het handboek “Klantgerichtheid”
las ik vijf belangrijke Ɵps. Eén ervan
is: ”Doe eens iets extra’s.” Vandaar,
namens veel inwoners van Havelte,
mijn oproep aan bakkerij Strampel:
“Geef Havelte een kontje.”
Ik kijk uit naar een grote aankondiging
op de etalageruit.
Gheraert Leeu

Vervolg van pagina 1

Zo maken de tennissers van liefst 14
teams zich op om vanaf 13 september
in de najaarscompeƟƟe - zeg maar de
verlate voorjaarscompeƟƟe - het beste
van hun kunnen te tonen.
Als ze daarmee klaar zijn, wacht
snel een nieuwe tennisklus.
Vanaf november komen de
HTC’ers de winter door met de
dubbelspelkampioenschappen,
een evenement dat ze door
coronabeperkingen twee seizoenen
hebben moeten missen. Kortom:

Klus geklaard. Taart voor de HTC-vrijwilligers
(foto HTC).

er is wederom van alles te doen
op het Havelter tennispark aan de
Binnenesweg. De HTC’ers laten zich
gewoon door niets of niemand uit het
veld slaan.

Vijf avonden MeditaƟe
Voor de vijfde maal op rij bieden wij een training in meditaƟe aan voor
beginners. MeditaƟe helpt je om ruimte te maken voor jezelf, om sƟl te
worden en naar binnen te keren. Al oefenend vind je een manier die jou in
contact brengt met de Bron van licht en liefde.
- In deze training maak je kennis
met de basis van meditaƟe (ziƩenademen-aandacht- omgaan met
afleidingen)
- Je doet ervaring op met drie
verschillende vormen van christelijke
meditaƟe
- Je onderzoekt thuis mediterend,
welke meditaƟevorm jou het beste
past.
De training wordt gegeven door
Antoon Vermeulen. Hij heeŌ als
aalmoezenier bij de Krijgsmacht
gewerkt. Hij is geestelijk begeleider
en therapeut in de prakƟjk Ziel en
Geest, www.zielengeest.nl. Hij heeŌ
ruime ervaring met vele vormen van
meditaƟe.

Data: Maandagen 6-13-20-27
september en 4 oktober 2021
Tijd: 19.15-21.30 uur
Plaats: Clemenskerk te Havelte, ingang
de Nije Wheeme
Groep: Minimaal 8 en maximaal 10
deelnemers.
RIVM: Nije Wheeme en kerk zijn
geschikt om aan de RIVM regels te
voldoen
Kosten: €30,Info en opgave: Antoon Vermeulen,
06-25420738,
ajjm.vermeulen@xs4all.nl
Aukje Westra,
predikant Clemenskerk,
aukjewestra@gmail.com

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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AlternaƟef programma voor Volksfeest Havelte
Een feest zoals we gewend waren lukt helaas ook dit jaar niet. Maar het
feestweekend geruisloos voorbij laten gaan, gaat ook niet gebeuren. Daarom
heeŌ de feestcommissie kleinschalige acƟviteiten georganiseerd.
We trappen af op donderdag
2 september met de Olympic Survival
Games.
In samenwerking met Survivalrun
Havelte en OBS de Bosrank
organiseren we de Olympic Survival
Games. Een spor eve dag waar de
kinderen worden uitgedaagd met
puzzels, klimmen en survivallen.
Gaat het hen lukken alle vijf ringen te
halen?
Kom jij niet naar de tent, dan komen
we naar jou toe!
Op zaterdag 4 september.
Kom samen met je buren, je straat of
je vrienden en organiseer een gezellig
BBQ feestje. Alles geregeld? Geef dan
het adres waar jullie samenkomen
door via info@volksfeesthavelte.nl

en wij komen langs met de muziek!
(19:00-23:00 uur)
Op zondag 5 september is er een
fietstocht.
Er kan tradi egetrouw gefietst worden
door onze prach ge omgeving. Er
zijn routes uitgezet van verschillende
afstanden, die voor de echte
lie ebbers te combineren zijn tot één
route van formaat.
Onderweg zijn er spelletjes voor jong
en oud waarmee leuke prijzen te
winnen zijn.
Uiteraard gaan de verschillende
routes langs onze plaatselijke
horecagelegenheden, die er
natuurlijk alles aan doen om jullie een
aangenaam pauze-moment op hun
terrassen te bezorgen. Starten op de
Brink tussen 10.30 en 13.00 uur.

Nieuwe vrijwilligers gezocht voor het duofietsen
in Havelte
Het duofietsen gaat weer van start in Havelte. Het enthousiasme om mee
te fietsen als deelnemer is groot. Vandaar dat wij op zoek zijn naar nieuwe
vrijwilligers.
Voorwaarde om mee te kunnen
fietsen voor zowel deelnemers als
vrijwilligers is een volledige vaccina e.
Er wordt gefietst op vrijdagmorgen
en vrijdagmiddag met 4 elektrisch
ondersteunde duo-fietsen.

Adverteren?
Bel 0522 255 449 of mail naar drukkerij@kleen.nl

Aanmelding bij:
Jan van Es:
0521-351436, 0623062710
Renske Hiemstra:
iemstra4@hetnet.nl

SporƟeve acƟviteiten
in de natuur van
Wapserveen
Op zaterdag 4 september van 14.00
tot 15.30 uur kunnen inwoners van
de gemeente Westerveld meedoen
aan een veelzijdig beweegprogramma
in Wapserveen. Deelnemers kunnen
wandelen met een wandelcoach,
fietsen door de natuur van
Wapserveen en omstreken of onder
leiding van een lifestyle coach een
bootcamp doen in de buitenlucht.
De beweegacƟviteiten worden
aangepast aan het niveau, zodat
iedereen, jong(er) en oud(er) hieraan
kan deelnemen.
Bij het startpunt De Wiekslag
staat koﬃe en thee klaar voor de
deelnemers, na afloop kan wederom
koﬃe en thee worden gedronken en
is er gelegenheid om na te praten.
Deelname aan de ac viteiten is
gra s. Voor meer informa e of
aanmelden kan contact worden
opgenomen met de beweegcoaches
van de gemeente Westerveld.
Dit kan via telefoonnummer
14 0521, via beweegcoaches@
gemeentewesterveld.nl of via Janneke
van de Wiekslag: 06-49664118.
Opgeven kan tot 2 september.

Tanka
Miljoenen druppels.
Als legers vallen zij aan.
Takken breken snel.
De boom kraakt in zijn voegen,
maar herstelt zich wonderwel.
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Louis

URZO
Blankenstein 610
7943 PA Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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GORDIJNEN
ZONWERING

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij zijn
verhuisd
!
5

Winnaar
Bronzen Mammoet
Op zaterdag 24 juli werd het
OERfes val gehouden op de Brink in
Diever. Tijdens dit evenement werd
de winnaar van de Bronzen Mammoet
bekend gemaakt door juryvoorzi er
Harrie Wolters. De jury koos Wim
van der Wijk uit Havelte als beste
amateurarcheoloog uit de regio.
In totaal waren 6 amateurarcheologen
kandidaat gesteld. Naast Wim van
der Wijk waren dit: Ronald Popken,
Annemarie de Goede-Blom samen
met de Mar n de Ruiter, Anne ten
Brink, Theo Dijkstra en Jan Steen.

Van links naar rechts: burgemeester Rikus Jager die de trofee overhandigde,
winnaar Wim van der Wijk en juryvoorziƩer Harrie Wolters (directeur van het Hunebedcentrum).

OERwandelen
Als je zin hebt in een wandeling in het prachƟge OERoude gebied van Zuidwest-Drenthe, dan heb je op zaterdag 28
augustus de keuze uit twee OERwandelingen. In Diever start een OERwandeling om 14.00 uur bij het Oermuseum, Brink
7 en duurt ongeveer 2 uur en eindigt weer bij het museum. De OERwandeling op de Havelterberg start ook om 14.00 uur
bij het informaƟecentrum “Toegangspoort HolƟngerveld”.
In Diever loop je met een ervaren gids
vanaf het museum en ga je rich ng
het hunebed aan de Groningerweg
en vervolgens loop je via de loca e
van een door professor Van Giﬀen
opgegraven steenkist, en langs een
gra euvel. Daarna wandel je over het
landgoed De Heezeberg met prach ge
stuwwallen. Je eindigt in het oude
Diever en gaat uiteindelijk weer terug
naar het museum.
Je komt veel te weten over het
ontstaan van het landschap zoals dat
nu te zien is, 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.
Als je meer wilt weten over de
OERoude Havelterberg dan zal een
gids je jdens een wandeling van ca.
2 uur uitleg geven over het ontstaan
van het landschap en het leven van
de OERbewoners van onze regio. De
excursie voert je onder meer over de
adembenemend mooie Havelterberg,
een aardkundig monument uit de
een na laatste ijs jd, langs groepen
gra euvels en prach ge hunebedden.
Daarnaast zie je in het gebied nog
diverse sporen van de Tweede
Wereldoorlog, zoals bomkraters,
hangars en een landingsbaan.

Op deze historische plekken
ontwikkelen zich bijzondere
natuurwaarden. De OERwandeling
op de Havelterberg begint en
eindigt bij het informa ecentrum
“Toegangspoort Hol ngerveld”. De
toegangspoort vind je net ten noorden
van Havelte aan de doorgaande weg
(Helomaweg 18, Havelte) rich ng
Wapse-Frederiksoord-Vledder. Er is
een groot en gra s parkeerterrein.
De gids wacht bij het Toeris sch
Informa ecentrum.
Kijk voor tarieven (€ 5,00 pp en
€ 4,00 voor kinderen) en andere
wandelmomenten op
www.oermuseum.nl.
Aanmelden kan via mail naar
wandelingen@oermuseum.nl

Urzo woninginrichƟng is verhuisd!
Per 1 augustus zijn wij verhuisd naar Blankenstein 610 te Meppel. Een geheel
nieuw pand waar wij nog jaren mee vooruit hopen te kunnen. Het is nabij de
Praxis, een perfecte locaƟe.
Lekker ruim met eigen parkeerterrein.
Hierdoor zijn wij makkelijk te bereiken
voor onze klanten.
Nog steeds verkopen wij bijna alles
voor uw vloeren en ramen. Dus
op zoek naar een PVC vloer of een
6

andere vloer? Horren of gordijnen?
Kom gerust eens kijken in onze mooie
nieuwe winkel.
Met vriendelijke groeten,
Sander en Angelique van Urk
De Kei - 6e jaargang nr. 15 - 25 augustus 2021

VERLOTING 2019

GROTE VERLOTING 2019
QJH

t.b.v. basisschool

LQ
HSULMVWZHHSHUVRRQVOLJEHGYRRULQGHWX
HSULMVGHOLJHSLFNQLFNWDV
RQ.RHNDQJH
LRQ.RHNDQJH
HSULMVNHHUJUDWLVNQLSSHQELM+DLUIDVKL

NO 0001

Naam

...........................................................................

Adres
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Plaats

...........................................................................

VOGELVERENIGING

Naam:

Adres:

NO 0001

. Oranje Z
v.v Wanneperv wart
een

$DQWDOORW
3ULMVSHUORW€$DQWDOORWHQ

20
uni 2019.
ju
6 juni
De trekking zal plaatsvinden op donderdag uuste picknicktafel
pic
robu
ten goede aan een robuuste
De opbrengst van de loten komt
voor op het schoolplein.

DE EDELZANGER

Opgericht 1

D
STEENWIJKERWOLD

4e prijs € 50,5e prijs € 25,6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

1e prijs € 200,2e prijs € 125,3e prijs € 75,Aantal loten: 3000. Prijs per lot € 0,50
uur
Trekking 8 december 2018 om ± 15.00
het noorden)
in Hotel Gelderingen (het paradijs van

april 1949

Sportpark ’De

NO- 1001

Bovenboer’

VERKOOP VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO’S

Hotel Gelderingen
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

APK-STATION
ROETMETING
ALLE REPARATIES

J. GROENINK

Kon. Wilhelminalaan 12-14
- 382732
8384 GH Wilhelminaoord, tel. 0521
www.autobedrijferma.nl

Café De Karre
Tel.:
833 RX Tuk
eg 186 - 8334
Tukseweg
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

Verenigingsdrukwerk
:LMYHU]RUJHQSHULRGLHNHQSURJUDPPDERHNMHVORWHQEORNVà\HUVSRVWHUV
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

www.kleen.nl

WH.RHNDQJH

NO- 1001

WEYEDVLVVFKRRO¶'H5R]HERWWHO·WH.RHND

Wolden onder registratie nummer:
Goedgekeurd door Gemeente De
Z.131010/D.203749

¶'H5R]HERWWHO·

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Vrouwen van NU Veendijk 75 jaar
Op 20 augustus werd dan eindelijk het 75-jarig jubileum van de Vrouwen van NU Veendijk gevierd, 18 mei is de oﬃciële
datum maar nu stonden de seinen op groen.
We star en met koﬃe en thee met
een heerlijk gebakje, natuurlijk
voorzien van 75. Tijdens het eerste
drankje werd er gespeecht en
geproost, op naar de 80! Het vlees
werd voor ons gebraden op het
De Kei - 6e jaargang nr. 15 - 25 augustus 2021

vuur en met brood en salade was er
voor elk wat wils. Het zonnetje was
inmiddels ook van de par j en we
zaten heerlijk tussen de wijnranken
van Wijngoed Havelte. Samen zongen
we het speciaal voor de gelegenheid

geschreven lied en sloten af met een
toetjesbuﬀet. We hopen in elk geval
in september weer een reguliere
avond te organiseren en vanaf daar
improviseren we verder binnen de
richtlijnen.
7

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.

Het bestuur hee veel behoe e aan informa e vanuit
de bewoners van Havelte over de onderwerpen
die belangrijk zijn. Daarom willen we graag in de
vergadering overleggen over een nieuw uit te voeren
enquête als opvolger van de Dorpsvisie 2011.
Omdat ook over wonen in Havelte geen concrete
informa e kan worden verkregen, geven we voorrang
aan die nieuwe dorpsvisie. Aan de hand daarvan
kunnen we beter en concreter de wensen en noden
van Havelte onderzoeken.
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
Wim van der Wijk en Annelies Melchers.
• Benoemen van nieuwe kascommissie
• Terug- en vooruitblik door de Werkgroep Zorg en
Welzijn / Wonen
• Rondvraag
• Afslui ng oﬃciële gedeelte door de voorzi er
• Pauze
• EnqueƩe / dorpsvisie 2021
• Afslui ng door de voorzi er
Namens het bestuur van Dorpsgemeenschap Havelte
Huib de Wit secretaris / 0653-899347

/13,,/ 3")1"
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Foto's: Marijke Groen, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto
De Havelter Molen werd in 2009 opnieuw gerietdekt.
Een mooi gezicht!
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Adviesraad Sociaal Domein Westerveld

VACATURE
Doordat een lid van onze raad is gestopt, zijn we op zoek naar een nieuw lid.
Voelt u zich betrokken bij:
· Jongeren, ouderen, mantelzorgers, voorzieningen, werk,
bijstand en ondersteuning van mensen die dit nodig
hebben.
· De uitvoering van één van de wetten van het Sociaal
Domein als ‘ervaringsdeskundige’ via uw (vroegere) werk
of vanwege betrokkenheid van uzelf of iemand in uw
omgeving.
En wilt u samen met ons de gemeente adviseren over
bovenstaande onderwerpen, reageer dan s.v.p.

Praktisch: we vergaderen in principe één keer in de maand,
indien nodig vaker.
Wij zien uw reactie graag tegemoet via een brief of e-mail
t.a.v. Koos Nomden, secretaris ASDW, Dwarsdrift 3, 7981
AP, Diever of hhnomden@gmail.com.
Als u meer wilt weten over deze boeiende en uitdagende
functie kunt u bellen naar:
· Pals Prop – voorzitterASDW – 0521-344230
· Koos Nomden – secretaris ASDW – 0521-592568

Adviesraad Sociaal Domein Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte
website: www.asd-westerveld.nl / email: secretariaat@asd-westerveld.nl

Vlieg Zwaluw, Vlieg! CreaƟef project voor jong en oud in Havelte
Sinds het voorjaar ben ik (Judith Schmidt) in Havelte betrokken bij het project Vlieg Zwaluw, Vlieg!
U hebt er misschien over gehoord of gelezen?
In het kort: basisschoolkinderen en senioren maken samen een groot mobile van houten
zwaluwen, die ze allemaal op hun eigen manier beschilderen en versieren. Ook maakt ieder een
tekening of andere verbeelding van een herinnering of gedachte aan ‘de zwaluw’.
Vanwege Corona moest ieder dit op
zijn eigen plek kunnen doen. Later
komt dan alles bij elkaar en wordt
het geheel tentoongesteld, in een
feestelijke seƫng (met in achtneming
van de maatregelen die op dat
moment gelden).
Om te oefenen met het beschilderen
van de houten zwaluw, konden
deelnemers twee voorgedrukte
ansichtkaarten met een zwaluwvorm
erop, versieren. Deze kaarten
konden ze dan weer versturen naar
mensen die wel even een hartelijke
zwaluwgroet konden gebruiken.
Voor mij was Havelte nieuw,
en op zoek naar de huizen van
de deelnemers die zich hadden
opgegeven voor het zwaluwproject,
genoot ik van de mooie plekjes en
de prachƟge tuinen die dit dorp rijk
is. Omdat ik 1 adres maar niet kon
vinden, heb ik het hele dorp zeer
uitgebreid kunnen bekijken, haha! Wat
wel handig was voor de volgende keer,
want toen ik alles op ging halen, wist
ik de weg wel uit mijn hoofd...
De Kei - 6e jaargang nr. 15 - 25 augustus 2021

Dorpshuis De Veldkei vond ik
verrassend: van buiten lijkt het niet zo
groot, maar het blijkt een veelzijdig
en bijzonder ruim gebouw dat op veel
manieren wordt gebruikt. En bemand
met vriendelijke mensen: een fijne
plek om te zijn.
In deze Ɵjd mocht ik helaas nog niet
zelf OBS De Bosrank in om de kinderen
te vertellen over het project, maar
ik had een filmpje voor ze gemaakt.
Onder leiding van hun energieke juf
Marlieke, zijn ze creaƟef fanaƟek aan
de slag gegaan.
Na een poosje mocht ik weer ophalen
wat ze hadden gemaakt. Ik was
natuurlijk heel benieuwd om te zien
welke fantasie de kinderen op de
zwaluwen hadden losgelaten. En ze
zijn inderdaad kleurrijk, fantasierijk en
erg mooi geworden.
De zwaluw-ansichtkaarten zijn door
de kinderen verstuurd naar de diverse
opa’s en oma’s en (soms zieke)
familieleden, die hier blij mee werden
gemaakt.
Een van de kinderen had een erg

mooi verhaal
geschreven
over een heel
bijzondere
zwaluw, die anders was dan alle
anderen... Wilt u weten hoe dit gaat?
Kom dan kijken als alle tekeningen
hangen en bekijk meteen alle andere
kunstwerkjes!
In de volgende Kei schrijf ik weer een
stukje over dingen die ik tegenkwam
in Havelte Ɵjdens de uitvoering van
het zwaluwproject.
De presentaƟe van alle gemaakte
kunstwerken en het complete mobile
is donderdag 23 september zijn, in
Dorpshuis De Veldkei.
Er zullen dan voor jong en oud
verschillende acƟviteiten zijn rondom
het zwaluwthema, zoals een lezing en
workshops. En natuurlijk een hapje en
een drankje!
Hou de aankondigingen in de gaten en
noteer de datum alvast in uw agenda,
u bent allen van harte welkom!
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Uw tuin... onze zorg!
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www.comfortuin.nl

Havelte - Meppel
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0522 255 389
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Jubileumweekend Zwembad De Kerkvlekken groots gevierd

Burgemeester Rikus Jager opent
spraypark Ɵjdens jubileumweekend
Havelter Zwembad De Kerkvlekken
Zwembad De Kerkvlekken in Havelte heeŌ op feestelijke
wijze zijn 65-jarig jubileum gevierd. Ter gelegenheid van
het jubileum werd ook het nieuwe en voor Nederlandse
begrippen unieke spraypark geopend. Burgemeester
Rikus Jager van de gemeente Westerveld verrichƩe de
openingshandeling.
In de herfst van 2020 nam het bestuur
van Zwembad De Kerkvlekken het
besluit om het peuterbad grondig te
renoveren én een uniek spraypark aan
te leggen. Op zaterdag 10 juli jl.
werd het spraypark oﬃcieel in
gebruik gesteld door burgemeester
Rikus Jager. De burgemeester
complimenteerde het zwembad
met de vele verbeteringen die in de
afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Na
een complete renova e van het diepe
bad enkele jaren geleden, werd in de
afgelopen maanden het peuterbad
grondig aangepakt. Zwembad De

Adverteren?
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Kerkvlekken is nu weer helemaal
gereed voor de komende jaren
met up-to-date zuinige technieken
en kwalita ef hoogwaardige
voorzieningen voor de zwemgasten.
Over Zwembad de Kerkvlekken
In het mooie brinkdorp Havelte ligt het
sfeervolle Zwembad De Kerkvlekken.
Met twee royale baden, waaronder
een gerenoveerd peuterbad, biedt
De Kerkvlekken ver er voor alle
lee ijden. Een glijbaan van 40
meter, 2 springplanken van 1 en 3
meter én een uniek spraypark hoog

in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg
en Darp, De Molen in Nijeveen
en De Koegang in Koekange?
Vraag naar de combinatietarieven.

completeren het zwemplezier. Na
en tussen het zwemmen door zijn
er vele mogelijkheden voor sport en
spel. Basketballen, tafeltennissen,
beachvolley- en voetbal, het is
allemaal mogelijk in zwembad De
Kerkvlekken. Verder zijn op de
grote en beschu e speelweide een
airtrampoline en een pannakooi te
vinden. Toe aan een moment van
rust? Op het ruime terras is het goed
toeven, uiteraard onder het genot van
diverse soorten koﬃe, thee, fris, een
kleine snack of een ijsje.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl
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Wethouders in acƟe

‘Dit is écht heel leuk om te doen!’
Om het vrijwilligersplaƞorm ‘Westerveldvoorelkaar’ beter te leren kennen, steken de wethouders van Westerveld de
handen uit de mouwen als vrijwilliger. Wethouder Smidt was 9 juli 2021 gastheer bij het OERmuseum in Diever en
wethouder Doeven hielp op 15 juli 2021 mee met de klussers van het Zwem- en Speelparadijs het Bosbad in Vledder.
Wethouder De Haas gaat nog aan de slag als vrijwilliger bij de ZZWD, in de Weyert in Dwingeloo.
Aalsmeer worden
door de nieuwe
gastheer ontvangen en
getrakteerd op verhalen
uit de ijs jd tot aan nu.

OERmuseum Diever
Het OERmuseum is aan de Brink
in Diever en is geves gd in het
voormalige Schultehuus. Wethouder
Smidt werkt samen met twee
vrijwilligers uit Drachten, die een zeer
grote interesse in de geschiedenis
hebben, in het gebouw en het
landschap in deze omgeving: “Het
gastheerschap is elke dag anders,
het verrijkt je leven op verschillende
manieren. Je leert van deze mooie
omgeving, maar de interac e met de
gasten is het bijzonderst. Zo hebben
gasten ook al jd hun eigen verhalen.”
De brede kennis van de vrijwilligers
wordt aangevuld met Smidt zijn kennis
over het Westerveldse landschap,
over de dynamiek en historie, over
esdorpen, zandvlaktes en de kringloop
van de landbouw.
Onder andere twee toeristen uit

Zwem- en Speelparadijs
het Bosbad in Vledder
Wethouder Doeven
ze e zijn spierkracht
en goede humeur in
bij het klusteam van
Zwem- en Speelparadijs
het Bosbad in Vledder. Samen met
de vrijwilligers Philip Boot, Lammie
Roﬀelsen en Anupam Shaikat
hee wethouder Doeven onkruid
verwijderd, nieuwe planten geplant
en er is volop geschoﬀeld. “Het gee
voldoening dat met onze inzet van
vrijwilligers het zwembad
er ptop en perfect uitziet,”
zegt Lammie. “We proberen
onze vrijwilligers het zo
comfortabel mogelijk
te maken, met goed
gereedschap, in de eigen
jd en op een eigen manier.
Veel kan bij ons in overleg”.
Wethouder Doeven: “Ja, ik
kan me goed voorstellen,
hoeveel voldoening het gee
om met anderen dingen te
doen waar de samenleving
leuker en gezelliger van
wordt.”

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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Westerveldvoorelkaar
De wethouders hebben hun
keus voor het vrijwilligerswerk
gemaakt uit het aanbod op www.
westerveldvoorelkaar.nl
Wie een vrijwilliger zoekt óf zelf aan
de slag wil als vrijwilliger kan zich op
deze site gra s en veilig aanmelden.
Vrijwilligers worden soms gezocht
voor een langere periode, maar
soms worden er ook vrijwilligers
gezocht om kort bij te springen. En
er is vrijwilligerswerk op heel veel
terreinen: cultuur, sport, natuur,
welzijnswerk. Naast vrijwilligers zijn
óók vrijwilligersklussen welkom: gun
anderen ook de kans om zich voor een
organisa e of project in te ze en en
zo anderen te ontmoeten!

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
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Levensboom

‘Op zijn rouwkaart staat een levensboom, geschilderd door zijn vrouw. In de boom zitten
negen vogeltjes en de tiende vliegt net op, van een tak af, de lucht in.
De vogeltjes staan symbool voor ieder van de gezinsleden. Als je acht en een half jaar
ziek bent geweest, komt het moment van die laatste vlucht niet onverwacht.
Er is veel tijd geweest om na te denken over hoe hij afscheid wil nemen.
Dat hebben ze ook gedaan. Samen.

En die gedachten deelden ze met mij, toen duidelijk werd dat zijn leven spoedig zou eindigen. Ik zal niet
ƫŲĪŧģĪěŧŏŤŏŲǭŏšŲżŃĪŲǜĪƣŃĪƸĪŲƸżĪŲǭĪǜĪƣƸĪŧģĪŲżǜĪƣŊżĪǭĪŊǀŲŊǀǝĪŧŏšŤƫŃĪŧżǽƸĪżƠŲŏĪǀǝǀŏƸŃĪƫƠƣżŤĪn
hebben. In een klein kerkje, met hun naaste familie en beste vrienden. Met livemuziek, dans en mooie
woorden. In die stijl moest ook zijn afscheid vorm krijgen.
Ze vroeg het heel voorzichtig: ‘We willen heel veel zelf doen, maar mag dat wel?’ Ze keek me onzeker aan.
Ik kon alleen maar ferm bevestigen: ‘Ja! Natuurlijk mag dat!’. Om zachter te vervolgen: ‘Jullie nemen
afscheid, dus jullie bepalen hoe. Dat is niet aan mij, ik faciliteer alleen waar nodig.’
En zo gebeurt het dat we enkele weken later op een prachtige locatie aan het water samenzijn met de
mensen die voor hen het meest dierbaar zijn. Zijn vrouw heet iedereen persoonlijk welkom, samen met hun
twee kinderen. De jongste kleinkinderen wijzen op het schilderij alle vogeltjes aan: eerst die van opa en dan
die van henzelf. Zijn zus vult de ruimte met een prachtige zangstem en er worden mooie anekdotes verteld
door dierbare vrienden.
Als iedereen een tijdje later met elkaar in gesprek is tijdens de lunch, staat zijn vrouw opeens naast me en
steekt haar arm door die van mij: ‘Vind je het gek dat ik hier blij van word?’ Ik vertel haar hoe zijn blik me
bijgebleven is van de avond dat we elkaar spraken: ‘Dit is wat precies hij bedoelde, denk je ook niet?’
Ze knijpt even in mijn hand en mengt zich dan weer tussen de mensen. Als ik langs het schilderij loop, laat
ik met een glimlach even mijn blik rusten op het vogeltje dat wegvliegt.
DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

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

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

Agenda
28 augustus
2-5 september
4 september
4 september
8 september
8 september
11 september
16 september
22 september
23 september
24 september
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Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
AlternaƟef programma Volksfeest Havelte
Beweegprogramma - startpunt De Wiekslag Wapserveen - 14.00 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
De Kei nr. 16
Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging Havelte - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - 13.30 uur
De Kei nr. 17
PresentaƟe kunstwerken project ‘Vlieg zwaluw, vlieg’ - De Veldkei, Havelte
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte
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