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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp

Foto: Sieneke de Vries

0521 342 250

Vrouwen van Nu Havelte
Op woensdag 8 september was er na 17 maanden eindelijk weer een
afdelingsavond van de Vrouwen van Nu afdeling Havelte.
Bestuur en leden zijn blij dat ze eindelijk na 17 maanden weer bij elkaar
kunnen komen, wel in aangepaste vorm met voldoende afstand. Na een
hartelijk welkom werd er eerst sƟlgestaan bij het overlijden van 7 van haar
leden in de afgelopen periode.
Omdat de jaarvergadering niet
hee kunnen plaatsvinden werden
de stukken nu kort besproken en
vervolgens goedgekeurd. Daarna was
er koﬃe met een koek. Vervolgens
werden er 8 jubilarissen in het
zonnetje gezet, ze zijn respec evelijk
25, 40, 50 en 60 jaar lid van de
vereniging. Ieder van hen kreeg een
feestelijk pakket aangeboden met
lekkere producten. De jubilarissen
zijn de dames G. Veldman (60 jaar
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lid), G. Veld (50 jaar), M. Miggels (25
jaar), H. de Boer (25 jaar), C. Lensen
(50 jaar), L. Willems (40 jaar), A. van
der Vlugt (25 jaar) en D. Hoogeveen
(25 jaar). Hierna was het jd voor een
spelletje bingo, waarbij zgn. Happy
Stones gewonnen konden worden.
Nog een kop koﬃe of thee en het
spel “Wist jij dat” wat veel stof tot
leuke gesprekken gaf. Als afslui ng
een drankje met een toast op hopelijk
weer vele gezellige avonden.
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 6 oktober 2021.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 29 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
26 sept. Havelte
3 okt. Uﬀelte (onder voorbehoud)
10 okt. Havelte

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. Vijko Top
ds. Aukje Westra
mw. Ds. T. Braam (Dwingeloo)

aandacht voor kinderen

Welfare handwerkgroep Havelte weer van start!!
Maandag 6 september jl. zijn de dames van de welfare handwerkgroep weer
begonnen in de Veldkei. Een lange periode waren er geen bijeenkomsten
mogelijk i.v.m. corona.
Maar nu is er weer voorzich g begonnen. Ditmaal in de grote zaal zodat men
iets verder uit elkaar kon zi en.
De sfeer was perfect. De dames waren
blij weer wat te kunnen doen en er
werd vrolijk bijgepraat. Dat het soms
niet gemakkelijk is om de draad weer
op te pakken, bleek uit de opmerking:
‘Ik heb al zolang niets meer gedaan,
ik moet er even weer ‘inkomen’.’
Maar desalnie emin werd er weer

volop crea ef werk verzet. En omdat
het toch een beetje een bijzondere
dag was, werden de dames door
het bestuur getrakteerd op kleine
gebakjes voor bij de thee en koﬃe.
Maar denk niet dat er veel jd was om
te pauzeren; de handen gingen al weer
snel verder met het crea eve werk.

Er werden ps uitgewisseld en volop
in handwerk jdschri en gebladerd.
En voor wie het allemaal niet zo
precies weet, is er al jd wel iemand
die je helpt; ‘....Nou, heel simpel
hoor, gewoon 15 steken zo en dan
15 zo, en dan sla je om en dan.....’
Kortom, leerzaam is het, als je het
tenminste snapt. Voor mij leek het
wel hogere algebra, maar de dame in
kwes e begreep het gelijk. Ik hou me
maar bij stukjes schrijven en laat het
mooie handwerken maar over aan
deze gezellige dames van de Welfare
Handwerkgroep Havelte. Prach g.
Bent u ook zo’n crea ef mens of
lijkt het u leuk om van een andere
crea eveling iets te leren? Kom dan
eens kijken op maandagmiddag in de
Veldkei. De bijeenkomsten zijn van
13.30 tot 15.30 uur.
Of lijkt het u leuk om u in te ze en als
begeleider? Dan bent u ook van harte
welkom.
Voor meer informa e kunt u al jd
contact opnemen met Anneke Mol
0521- 341667.
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Roodborst
Je vliegt met me mee,
begin september,
en zit op de rand van de kruiwagen.
Je hipt langdurig door de herfsƩuinen
stelt me duizend vragen.
Louis.
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Ontwerp en opmaak
Digitaal printen
Bouwtekeningen
Fullcolour en Huisstijl drukwerk
Gepersonaliseerd drukwerk
Familiedrukwerk
Relatiegeschenken
Textieldruk en borduren
Websites

www.kleen.nl
Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
E drukkerij@kleen.nl

Flint

Wijsheid
Als iemand mij vraagt wie ik een
wijs persoon vind, denk ik onder
meer aan Jan Terlouw. Hij kan op
basis van kennis uit het verleden
en het beschouwen van meerdere
zienswijzen, inzichten naar voren
brengen die nu en later inspireren.
Wijsheid wordt in veel culturen
verbonden met levenservaring en
het doorgeven van kennis uit het
verleden. Wijsheid en kennis zijn
m.i. verschillende zaken. Wijsheid
houdt verband met inzicht in
levensvraagstukken en het omgaan
met gecompliceerde situaƟes. De
invloed van jaren doet er wat mij
betreŌ dan zeer toe. Maar hoe kan
het dat de oudere mens, van wie
de herseninhoud, het geheugen, en
het concentraƟevermogen afnemen,
tegelijkerƟjd wijs is? Volgens
wetenschappers is dit het gevolg
van de toegenomen vaardigheid
om moeilijke kwesƟes op te kunnen
lossen, relaƟes tussen mensen beter
te kunnen doorgronden, zelfreflecƟe,

zelŅriƟek, het steeds beter kunnen
accepteren van het perspecƟef van de
ander en een toenemende empathie
voor de mensheid als geheel. Wat
willen we doorgeven aan onze (klein)
kinderen? Kennelijk openen de
moeilijk toegankelijke gebieden in
onze geest zich na verloop van Ɵjd
steeds meer. Ook blijken op oudere
leeŌijd de emoƟonele stabiliteit,
de besluitvaardigheid in onzekere
situaƟes en het gevoel voor humor toe
te nemen. Toen een journalist tegen
de Française Jeanne Calment op haar
120e verjaardag aarzelend de hoop
uitsprak haar het volgende jaar weer
te kunnen feliciteren, antwoordde de
jarige dat dit waarschijnlijk wel ging
lukken: hij zag er immers nog goed uit!
Wijsheid door levenservaring neemt
toe met vallen en opstaan. Ook al
zit de Ɵjd ons soms op de hielen,
uiteindelijk zijn we op weg naar
knallende kurken. Dat biedt hoop.
Gheraert Leeu

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

GORDIJNEN
ZONWERING

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij zijn
verhuisd
!

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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Foto's: Anna Kootstra Havelte

Een ‘Kei’ van een foto
Dit zijn ook bewoners van het HolƟngerveld: De adder, de hazelworm en de ringslang.

Een ‘KEI’ van een foto
Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
4

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’.
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.
De Kei - 6e jaargang nr. 17 - 22 september 2021

Challenge2move Hardloopgroep
Havelte gaat uitbreiden!
Challenge2move bestaat inmiddels 5 jaar en is in Havelte
en omgeving met ruim 60 leden een volwaardige
hardloopgroep. Het unieke aan deze hardloopgroep is dat
ze laagdrempelig is.
Zoals Angelique Bangma zegt:
De mensen moeten zich “veilig”
voelen. Geen druk dat je sneller
moet of andere fratsen. Gewoon
zoals het is. Maar met uitdaging en
uit je comfortzone komen. Trainen
in een groep geeŌ je moƟvaƟe,
enthousiasme, een stok achter de deur.
Met een posiƟeve mindset kom je al
heel ver!
De beginnende lopers lopen in 12
weken naar hun eerste 5 km. Je kan na
deze 12 weken zelf beslissen of je door
wilt stromen naar 1 van de gevorderde
loopgroepen.
Er is ook een bootcampgroep.
Bootcamp is een fantas sch
combina e met hardlopen. Door
het hardlopen te combineren met
lichaamsversterkende oefeningen
maak je snel progressie.

Naast bewegen
gaat Angelique
nu ook mensen
begeleiden
met voeding en
leefs jlverandering middels Body
Support. Mensen zijn teveel op een
dieet. Diëten is op korte termijn best
handig. Maar als je op langere termijn
resultaten wilt zien dan zou je een
leefs jlverandering moeten maken.
Door het slimme eetpatroon verbrand
je meer en behaal je blijvende
resultaten. Je bent een individu, en
iedereen is anders. Daarom zijn de
voedingsadviezen individueel. Je
gebruikt voeding uit de supermarkt,
geen vervangingen zoals shakes,
maal jdrepen etc. Iedere week een
eetschema, met 6 eetmomenten per
dag. “Mensen op een laagdrempelige

Foto: Ina Bouhuijzen

wijze samen laten bewegen en hen
begeleiden jdens het halen van hun
doelstellingen is wat ik wil. Daarom daag
ik je uit om in beweging te komen en
een lifestyle verandering te maken, een
Challenge2move.”
Er wordt getraind op;
Maandag: 19.30 uur Bootcamp
Dinsdag-Donderdag: 19.30 uur Hardlopen
Zaterdag : 9.00 uur Hardlopen
Challenge2Support: Voedingsbegeleiding
op afspraak
Wilt u meer informa e:
www.challenge2move.nl
info@challenge2move.nl

Veilig en gezond op weg met 'Het Nieuwe Fietsen' in Westerveld
Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert voor inwoners (60+) van de gemeente Westerveld de workshop ‘Het Nieuwe
Fietsen’. Ook de ervaren fietser merkt weleens dat het fietsen anders is geworden. Het fietsen met de e-bike gaat sneller
en het verkeer wordt drukker en ingewikkelder. Centraal staat hoe de deelnemers ervoor kunnen zorgen dat zij zich
veilig voelen op de fiets en nog heel lang kunnen blijven fietsen. In de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ delen deelnemers
ervaringen met elkaar en geeŌ de adviseur van VVN gerichte Ɵps en adviezen om zo lang mogelijk te kunnen genieten
van het fietsen.
‘Het Nieuwe Fietsen’ is heel anders
dan een tradi onele fietscursus. Het
is geen verkeersles of fietscursus.
Het gaat vooral om het delen van
elkaars ervaringen en het bespreken
van ps over de eigen veiligheid
en hoe deelnemers daar zelf iets
aan kunnen doen. Aan de hand van
feiten, informa eve filmpjes, foto’s
en stellingen komen verschillende
onderwerpen aan de orde zoals:
• Hoe ga ik om met anderen op het
fietspad?
• Hoe kan ik veilig fietsen op een
druk fietspad?
• Hoe zorg ik dat ik in condi e blijf
om goed te fietsen?
• Wat moet ik weten van de fiets of
een e-bike?
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De koﬃe met wat lekkers staat klaar
en deelname is gra s. De workshop
wordt uitgevoerd op verzoek van de
gemeente Westerveld. Het Nieuwe
Fietsen vindt plaats op
maandag 11 oktober a.s. van 9.30 tot
12.00 uur in Dorpshuis De Veldkei,
Veldkamp 77, 7971 BX Havelte.
Aanmelden
Inwoners uit de gemeente Westerveld
die geïnteresseerd zijn in de workshop
‘Het Nieuwe Fietsen’ kunnen zich
aanmelden door een e-mail te sturen
naar steunpuntnoord@vvn.nl o.v.v.
VVN Het Nieuwe Fietsen Westerveld.
Vermeld in de e-mail, je naam,
geboortejaar en telefoonnummer.
Of via onze website: h ps://vvn.nl/

agenda/drenthe/westerveld/vvnworkshop-het-nieuwe-fietsen
Neem gerust je buurman/buurvrouw,
een familielid of kennis mee, mits
vooraf aangemeld.
Doortrappen in Drenthe
Het programma Doortrappen
wordt omarmd door de twaalf
Drentse gemeenten en de provincie
Drenthe. De fietsac viteiten van
het programma worden opgezet en
georganiseerd door Veilig Verkeer
Nederland en de Fietsersbond,
in samenwerking met sport- en
beweegcoaches en andere par jen
die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in
Drenthe. Kijk voor meer informa e op
www.doortrappendrenthe.nl.
5

Oktoberfest! Vledder giet knall'n!
2 oktober gaat het dak eraf! Het Oktoberfest pakt uit met optredens van DJ Timmie Tirol, Wolfgang Saufi en DJ Hardez
vanaf 20.00 uur (koop hier alvast je Ɵckets voor slechts € 15,00, geldig coronabewijs verplicht).
Maar ook in de middag zijn er al
gezellige ac viteiten voor jong en oud!
Om 13.30 uur is de Brandweer er met
een spuitspel voor de kinderen (geen
opgave of coronabewijs nodig)
Om 14.30 uur is er Bingo voor jong
en oud (geen opgave of coronabewijs
nodig). Deelname kost € 10,00 te
betalen aan de kassa en is incl.
bingokaarten (3x3 ronden), koﬃe en
een consump e. Met mooie prijzen
met als hoofdprijs een TV!
Om 17.30 uur kun je aanschuiven
voor een Beiers Buﬀet (reserveer
hier je plekje voor slechts € 10,00.

Reservering en geldig coronabewijs
verplicht).
Dit alles met muziek van Bloaskapel
'de Zendestriekers' jdens de pauzes
en het buﬀet.
Let op! Voorverkoop voor het buﬀet
en avondprogramma mogelijk tot
30 september (zolang de voorraad
strekt).
Reservering is verplicht voor het
buﬀet. Entree ckets voor het
avondprogramma zijn ook aan de
kassa verkrijgbaar (zolang de voorraad
strekt).
Let op! Let op! Voor de toegang tot

het buﬀet en avondprogramma is
een geldig coronabewijs verplicht.
Zolang de huidige coronaregels
van toepassing zijn is entree alleen
mogelijk met vaccina ebewijs,
nega eve testuitslag (niet ouder
dan 24 uur) of herstelbewijs corona
(coronatest van minimaal 11 dagen
en maximaal 180 dagen geleden).
Voor meer informa e over het
coronabewijs klik hier. Controle
bij de entree gebeurt via corona
checkapp of papieren bewijs én uw
legi ma ebewijs. Vergeet dus ook uw
iden teitsbewijs niet mee te nemen!

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op
De maand september staat in het teken van het 25-jarig bestaan van Buurtbemiddeling. Volgens een inschaƫng van het Centrum voor CriminaliteitsprevenƟe
en Veiligheid (het CCV) werden in die Ɵjd ruim 180.000 conflicten tussen buren
gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaƟes in meer dan 300 gemeenten. Het
lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaƟes buren te helpen naar een
oplossing voor hun probleem. In Westerveld is Buurtbemiddeling sinds 2019 acƟef.
“We weten dat burenruzies veel
invloed hebben op de lee aarheid
in wijken. Als je een conflict hebt met
je buren, dan zit je thuis niet lekker
meer op de bank. Soms verziekt een
burenruzie zelfs je dagelijks leven of
beïnvloedt het je werk. 3.500 getrainde
bemiddelaars in heel Nederland zorgen
dat buren samen een oplossing vinden
voor hun conflict. Deze gra s dienstverlening in gemeenten zorgt er al 25
jaar voor dat buurtbewoners weer on
speaking terms komen,” vertelt Henk
van der Meer, sociaal werker bij Welzijn
MensenWerk en coördinator van Buurbemiddeling Westerveld.
Buurtbemiddeling is onmisbaar
Buurtbemiddeling is onmisbaar, blijkt
uit onderzoek en landelijke kengetallen.
Buurtbemiddeling:
- vermindert de ervaren woonoverlast;
- verkleint de kans op escala e tot
stra are feiten;
- vergroot het gevoel van veiligheid en
lee aarheid;
- hee een posi ef eﬀect op de
6

gezondheid van mensen, omdat stress
dat een conflict oproept, bij het vinden
van een oplossing vermindert.
Van der Meer licht toe: “Veel Nederlanders ervaren dagelijks burenoverlast.
Het advies is om zodra je je ergert, het
gesprek aan te gaan met de buren. Lukt
dat niet, schakel dan op jd hulp in van
buurtbemiddeling.”
Buurtbemiddeling verbetert leeĩaarheid
Buurtbemiddeling vervult ook een
belangrijke rol in wijken en buurten.
Het hee een posi ef eﬀect op de
lee aarheid in een gemeente. Het
vergroot het veiligheidsgevoel van
inwoners en verbetert de sociale
samenhang en gemeenschapszin in
buurten. “En ook heel belangrijk,” vult
Van der Meer verder aan, “bewoners
voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze weten wat ze in een volgende
situa e kunnen doen en hebben meer
vertrouwen in hun eigen oplossingsvermogen.”

Toename complexe zaken
Bij de meeste burenruzies gaat het om
bewoners die om wat voor reden dan
ook niet meer met elkaar in gesprek
zijn. De laatste jaren komt er meer
sociale problema ek in de samenleving
voor en dat zien de buurtbemiddelingsorganisa es terug in de aard van
de conflicten. Van der Meer legt uit:
“Gemiddeld is een vijfde van de zaken
tegenwoordig complex te noemen.
Dan spelen bijvoorbeeld psychische
problemen, een opstapeling van
problemen of taalproblemen een rol.
Geluidsoverlast is al 25 jaar de meest
gemelde klacht, gevolgd door pesten/
las g vallen en ‘buitenproblemen’
zoals overhangende takken, de schutng, stankoverlast van de barbecue of
dieren.”
Samenwerking
Met Buurtbemiddeling Westerveld
werken onder andere gemeente
Westerveld, woningcorpora e Ac um,
poli e en Welzijn MensenWerk samen.
Ook deze organisa es kunnen burenproblemen aankaarten. Voor vragen
of het inschakelen van Buurtbemiddeling Westerveld, kan contact worden
opgenomen met coördinator Henk
van der Meer via tel. 085-2731450 of
e-mail Buurtbemiddelingwesterveld@
welzijnmw.nl.
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Havelte wacht niet langer
De Dorpsgemeenschap Havelte (DGH) gaat de dorpsvisie van 2012 vernieuwen. Dat wil zeggen
dat de inwoners van Havelte gevraagd gaat worden om de knelpunten en zaken waar men blij van
wordt te benoemen. Dat moet dan ertoe leiden dat groepen inwoners aangeven wat en hoe er aangepast
zou moeten worden. Tijdens de komende openbare vergadering van de DGH op 8 september in de Veldkei heeŌ Femke
Heythekker plannen voorgelegd, waarmee dat allemaal binnen een redelijke termijn in gang gezet wordt.
In een dorpsvisie wordt aangegeven
wat volgens de bewoners de gewenste
ontwikkelingen zijn om Havelte een
fijne plek te houden om te leven.
Het is een toekomstbeeld, waarbij
de belangrijkste fysieke en sociale
opgaven voor de komende jaren
worden benoemd. Het is geen kant
en klaar plan tot in detail, maar het
vormt het kader waarover het dorp
met parƟjen als de gemeente, AcƟum
en andere relevante organisaƟes het
gesprek aangaat.

De zogeheten OptrommelacƟe die
Femke Heythekker al op meer dan
20 gemeenten heeŌ beproefd, blijkt
een goede manier om de bewoners
te betrekken bij het opstellen van de
dorpsvisie. Daarmee kan iedereen zijn/
haar zegje doen. Naar verwachƟng
zijn thema’s als ‘woningbouw’,
‘groenonderhoud’ en ‘onderwijs’
terugkerende thema’s die veelvuldig
benoemd worden. Thema’s die zeker
meegenomen moeten worden in de
dorpsvisie, om zo de leeĩaarheid in
het dorp te versterken.

Allemaal door veel inwoners gevoelde
belangrijke zaken, waar Havelte zelf
het iniƟaƟef wil nemen.
Secretariaat
Dorpsgemeenschap Havelte
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
CorrespondenƟeadres: Parkkamp 37
7971 AL Havelte
Telefoon: 0653-899347
Word ook lid van de
Dorpsgemeenschap Havelte
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl
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Bakkerij
het

Uffeltje
• Op werkdagen geopend van
12:00 uur tot 17:00 uur.
• Zaterdag geopend van
10:00 uur tot 17:00 uur
• Zondag geopend van
09:00 uur tot 12:00 uur
• Buiten onze openingstijden is het
mogelijk brood e.d. te bestellen.
Wij zorgen dan dat het op de
gewenste tijd voor u klaarligt.
• Ontbijt-/Lunchservice is mogelijk
op alle dagen van de week.
• We bezorgen gratis aan huis
tot ongeveer 10 km.
06 - 18 76 18 82
SCHOOLSTRAAT 36 UFFELTE
bakkerijhetuﬀeltje@gmail.com
bakkerijhetuﬀeltje
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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
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Urnen en heuvels voor de eeuwigheid
De hunebedden zijn in Nederland de bekendste grafmonumenten. Maar wat
weet je eigenlijk van een boomkist, een steenkist, een brandheuvel, of een
urnenveld. Het OERmuseum heeŌ een overzichtelijk boekje uitgegeven over de
graĬeuvelcultuur en de grootste urnenvelden in Zuidwest-Drenthe.
Het hunebed, de boomkist, de
steenkist, de brandheuvel en het
urnenveld zijn allemaal vormen
van grafmonumenten die onder de
verzamelnaam graĬeuvelcultuur
vallen. De graĬeuvelcultuur loopt
van ca. 3500 v. Chr. tot het begin van
onze jaartelling. Dan gaat het over
de laatste periode van de nieuwe
steenƟjd, de bronsƟjd en de ijzerƟjd.
In een periode van een paar duizend
jaar zijn er veel ontwikkelingen
geweest op het gebied van begraven

en cremeren.
In het boekje wordt aandacht
besteed aan de verschillende
vormen van graĬeuvels. Daarna
worden de vier grote urnenvelden
in Zuidwest-Drenthe besproken.
Dan gaat het om het Koelingsveld bij
Vledder, de Tweeënberg in Wapse,
de Koningskamp in Havelte en het
urnenveld van Lhee in Dwingeloo.
Ook wordt aandacht besteed aan het
dagelijks leven in de urnenveldenƟjd,
zoals voeding, kleding en vervoer.

Het boekje sluit aan bij de Ɵjdelijke
tentoonstelling over urnenvelden
die op dit moment te zien is in het
OERmuseum.
“Urnen en heuvels voor de
eeuwigheid” kost € 5,-- en is
verkrijgbaar bij de TIP in Diever
en Havelte en natuurlijk in het
OERmuseum.

Samen gezellig fietsen in een groep in Havelte en omstreken Doortrappen Drenthe
Fit, veilig én gezellig doortrappen

In beweging zijn, genieten van de mooie Drentse natuur én in contact zijn met
andere seniore fietslieĬebbers. Gezellig en bovendien gezond! Klinkt dit voor
u als de perfecte combinaƟe? Dan kunt u zich hier nu voor opgeven!
Met deze fietsgroep gaan we
samen gezellig fietsen in Havelte en
omstreken. De eerste tocht staat
gepland op dinsdag 28 september om
13.30 uur. StartlocaƟe is De Veldkei in
Havelte. Met deze recreaƟeve groep
fietst u Ɵen weken op dinsdagmiddag
een tocht. De afstand is in onderling
overleg te bepalen. De tochten zijn
mooie uitgezeƩe fietsroutes vanaf
de vaste startlocaƟe en ƟjdsƟp,
zolang de weersomstandigheden dit
toelaten. Wanneer het niet lukt om
de Ɵen tochten in 2021 te houden,
dan worden de resterende tochten
in 2022 voortgezet. Tijdens de route
wordt er ook sƟlgestaan bij onder
andere veilig fietsen in een groep, hoe
je het beste kunt op- en af stappen,
remmen, lasƟge verkeerssituaƟes
en fietsen op een e-bike. Een
presentaƟe van een e-bike-specialist,
een fysiotherapeut en een bezoek
aan een lokale fietsenmaker zijn ook
inbegrepen. Een medewerker van de
Fietsersbond begeleidt de fietsclub in
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het eerste jaar. Daarna kan de fietsclub
zelfstandig voortbestaan.
Alleen maar voordelen
Een voorbeeld is Lenie (77) uit
Leeuwarden: zij zit bij een fietsgroep
en is hier erg enthousiast over. “Ik
kom oorspronkelijk uit Drenthe en
toen ik naar Leeuwarden verhuisde,
kende ik hier niemand. Ik kwam via
het buurthuis in aanraking met het
fietsgroepje. Ik hou erg van fietsen,
dus ik besloot te kijken of het iets voor
mij was. Een fietsclub is een leuke
manier om nieuwe mensen te leren
kennen, je bent lekker buiten en blijŌ
in beweging. Alleen maar voordelen
dus!”
Doortrappen in Drenthe
‘Samen gezellig fietsen in een
groep’ is een onderdeel van het
programma Doortrappen in Drenthe.
Doortrappen heeŌ als doel om
senioren te sƟmuleren vaker te fietsen
op een veilige wijze. Dit is enkele

jaren een speerpunt in landelijk en
regionaal verkeersveiligheidsbeleid.
Terwijl senioren met
gezondheidsprogramma’s
gesƟmuleerd worden om in beweging
te blijven, is in ongevallencijfers een
groeiend aantal ongevallen met de
seniore fietser te zien. Doortrappen
Drenthe is in het leven geroepen om
daar verandering in te brengen. Het
project bestaat uit diverse leerzame en
leuke fietsacƟviteiten voor senioren.
Het programma Doortrappen wordt
omarmd door de twaalf Drentse
gemeenten en de provincie Drenthe.
De fietsacƟviteiten van het programma
worden opgezet en georganiseerd
door Veilig Verkeer Nederland en
de Fietsersbond, in samenwerking
met de Beweegcoaches Westerveld
en andere parƟjen die betrokken
zijn bij (veilig) fietsen in Drenthe.
Kijk voor meer informaƟe op www.
doortrappendrenthe.nl.
Wilt u meer informaƟe of wilt
u zich aanmelden voor ‘Samen
gezellig fietsen in een groep’
mail naar beweegcoaches@
gemeentewesterveld.nl of neem
telefonisch contact op via 14 0521.
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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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Zwembad de ‘Kerkvlekken’ sluit seizoen af met diplomazwemmen, de 30.00ste
bezoeker en een feestelijke afsluiƟng
Zaterdag 11 september heeŌ het zwembad de ‘Kerkvlekken’ in Havelte hun
seizoen afgesloten. Dit werd gedaan door eerst ’s ochtends af te zwemmen voor
de verschillende zwemdiploma’s, alle kinderen hebben hun diploma ruimschoots
behaald. Net na het middaguur werd nog de 30.000ste bezoeker welkom
geheten met een kleine aƩenƟe. ’s Middags hadden ze een feestelijke afsluiƟng
voor iedereen. Met onder meer een survivalbaan in het water.
Na een toch wel mooi zwemseizoen
ondanks het slechte zomerweer zit het
erop en kan er teruggekeken worden
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op een fijne Ɵjd, waar men toch nog
heerlijk gebruik heeŌ kunnen maken
van het mooie bad en het nieuwe
peuterbad en spraypark.
Team zwembad de
‘Kerkvlekken’ hoopt dan ook
een ieder volgend jaar weer
terug te zien. Ze willen nog wel
even een kleine noƟƟe maken
voor de abonneehouders, de
abonneepas die u nu heeŌ is
ook volgend jaar te acƟveren,
dus gooi deze niet weg.
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Nu op donderdag t/m zondag
heerlijk Italiaans ijs en verse pizza’s
Voor menu en openingsƟjden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

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

Stotijn

notariaat & mediation
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

SURøWHHUYDQRQ]H9225'(/,*(WDULHYHQ
HQ8,767(.(1'(GLHQVWYHUOHQLQJ

DOWLMGVFKHUS

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

Openingsdag Zwaluwproject in dorpshuis De Veldkei: donderdag 23 september
Komt u allemaal kijken naar wat we er samen van hebben gemaakt? Iedereen is welkom. De feestelijke presentaƟe van
alle gemaakte kunstwerken en het complete mobile is donderdag 23 september, om 14.30 uur in Dorpshuis De Veldkei.
Maar er is deze hele dag wat te
doen, voor jong en oud en gra s
toegankelijk:
10.00-11.00 uur Zwaluwlezing
Bert Noorman van Vogelwacht Uﬀelte
gee een interessante lezing over
diverse soorten zwaluwen die in de
regio te zien zijn.
11.15-12.30 uur Workshop Volkskunst
Anneke Mulder deelt haar kennis
over volkskunst-schilderen in een
workshop waarbij u
ansichtkaarten maakt in
deze bijzondere
ambachtelijke
s jl: kleurige
bloemen
schilderen
(zie ook
Volkskunstschilderen
voorbeeld).
met Anneke Mulder
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13.00-14.15 uur Workshop
‘blauwdruk de natuur’
Met grassen en bladeren maken we
fijne afdrukken met een eenvoudige
druktechniek. Niet moeilijk en snel
een prach g resultaat. Ook hier kunt
u ter plaatse een ansichtkaart maken
van uw werk (zie ook voorbeeld).

gezamenlijk, onder leiding van en met
een kunstenaar de lange trektocht
van de zwaluw verbeelden op een
heeeeeeele lange strook papier. Wat
zien ze onderweg? Wat maken ze
mee? Hierbij mogen ook ouderen
gerust aanhaken.

Alle ac viteiten zijn geschikt voor
iedereen en gra s toegankelijk! Je
hoe je niet aan te melden, maar vol
is vol.

‘Blauwdruk de natuur’
met Judith Schmidt

14.30-15.00 uur PresentaƟe van het
mobile en de tekeningen
15.00-16.00 uur KinderacƟviteit
Na de feestelijke presenta e van het
mobile (dat, als het goed is, buiten
in een grote boom komt te hangen!)
en de kunstwerken, kunnen kinderen
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Wij willen ons graag even aan jullie voorstellen
In de zomer van 2018 hebben wij Marco & Ria de stad Zwolle verruild tegen
het rus ge Drentse Uﬀelte.
Wat is het hier heerlijk en wat voelen wij ons hier thuis, we misten wel,
net zoals velen van jullie, een aantal voorzieningen zoals een bakker of
supermarkt, want snel even een boodschapje doen is er niet bij.
Marco zelf werkzaam bij een bakker in
Zwolle, had nog wat jd over en wilde
er graag nog iets bij gaan doen. Het
bleek maar een kleine stap om dan
zelf een bakkerij aan huis te beginnen.
Ria zelf werkzaam in de zorg, kon zich
hier ook goed in vinden.
Het idee was geboren en het plan
kreeg steeds meer vorm.
Wat is het leuk om zoiets van het
begin af aan op te zien groeien, zoveel
plannen en ideeën. Wat is er veel
bijgesteld om weer als nieuw plan
meegenomen te worden.
Via een Face-Book pagina
introduceerden wij de bakkerij en de
posi eve reac es hierop waren erg
bemoedigend.
Er was echt behoe e aan een bakker
in het dorp, zo bleek en dat gaf voor
ons het vertrouwen dat we door
moesten gaan om onze wens te
verwezenlijken.

Onze garage werd omgetoverd tot
een heuse bakkerij en we werden
steeds enthousiaster. Het interieur
is bijeengezocht en samengesteld

met vintage spulletjes en een oude
snijmachine, Marco zocht het op en
samen zijn we Nederland door gecrost
om het op te halen.
Ook ons assor ment is met zorg
gekozen. Marco is bekend met
Desem brood, een mooi puur brood
zonder kunstma ge kleur-, geur- en
smaakstoﬀen.
En bovendien een zeer smaakvol
brood, echt een aanrader!!
Naast dit brood, wat we in
verschillende soorten en smaken van
groot tot klein verkopen, hebben
we gekozen om ons assor ment zo
natuurlijk mogelijk te houden. We
staan achter alle heerlijke en ''eerlijke''
producten in onze bakkerij.
Vanaf 5 juni 2021 is onze bakkerij
geopend en vanaf dat moment is
er inmiddels een vaste klantenkring
opgebouwd. De klanten weten ons
te vinden en dat is geweldig om te
mogen ervaren.
We krijgen goede
reac es op ons brood
en alle bijproducten en
onze klanten komen
inmiddels niet alleen uit
Uﬀelte maar ook uit de
omliggende dorpen.
We streven naar
kwaliteit en we hopen
met aandacht en jd
voor onze producten
en niet te vergeten onze klanten
natuurlijk, het verschil te kunnen
maken.
We willen graag dat iedereen zich op

zijn of haar gemak voelt en graag nog
eens terugkomt.
We zijn:
• Op werkdagen geopend
van 12:00 uur tot 17:00 uur.
• Zaterdag geopend
van 10:00 uur tot 17:00 uur
• Zondag geopend
van 09:00 uur tot 12:00 uur
• Buiten onze openings jden is het
mogelijk brood e.d. te bestellen. Wij
zorgen dan dat het op de gewenste
jd voor u klaarligt.
• Ontbijt/Lunch service is mogelijk op
alle dagen van de week.
• We bezorgen gra s aan huis tot
ongeveer 10 km
We zien u graag in onze kleine,
maar o zo gezellige Bakkerij aan de
Schoolstraat 36 in Uﬀelte.
Informa e of bestellen kan via mail:
bakkerijhetuﬀeltje@gmail.com
of via tel. 06-18761882.
Hartelijke groeten van...
het kleine maar fijne team van
Bakkerij het Uﬀeltje,
Marco & Ria

Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?
Kijk op:

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van
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Gelakte
nagels

In de donkere nacht is het even zoeken naar de boerderij, die staat aan het einde van
een smal weggetje, midden tussen de landerijen. Er staat een deur open naar de
voormalige deel. Bij het ontbreken van een bel loop ik maar naar binnen.
Via nog een paar deuren en wat opstapjes sta ik, inmiddels heel vroeg in de ochtend,
in de woonkeuken. Mijn handen even om die van echtgenoot, dochter en
kleindochter waarna de laatste twee me meenemen naar de woonkamer, naar hun
overleden moeder en oma.

Ze vertellen me over hoe fijn het was om haar na het overlijden samen met de verpleegkundige te
verzorgen en aan te kleden. Kleindochter heeft oma’s nagels gelakt; ook die van haar tenen.
Er brandt een kaarsje. En ik ben me weer eens bewust van hoe dankbaar ik ben dat ik in een dergelijke
intieme sfeer nabij mensen mag zijn.
Het begint licht te worden. We gaan samen koffie drinken en de stappen doornemen die we nu gaan
zetten. Haar naasten willen haar graag thuis houden tot de dag van de uitvaart en wel op een heel
specifieke en door haar erg geliefde plaats; haar atelier dat grenst aan de voormalige stallen.

De kist is uitgezocht, maar alle opstapjes, afstapjes, deuren en hoekjes in de oude boerderij maken het
onmogelijk dat we mevrouw in de kist van de woonkamer naar haar atelier verplaatsen. Er zit niets anders
op dan haar te tillen met behulp van het laken van het bed waarin ze eerder die nacht overleed.
Als ik haar met mijn collega naar het atelier heb overgebracht kijk ik in de gezichten van haar dochter en
kleindochter. Er is ruimte voor ontlading: ‘Ze zou dit geweldig hebben gevonden’ lachen zij. Dat hier sprake
is van een bijzondere band tussen de drie generaties wordt telkens opnieuw bevestigd. Oma en
kleindochter dragen namelijk dezelfde tatoeage; een vlinder.
In de kist leggen we haar arm zo neer dat de vlinder nét zichtbaar is.
Voor ik wegga kijk ik nog even bij haar, met haar dochter. Het atelier is inmiddels aangekleed met bloemen,
kaarsjes en haar eigen schilderijen. Onder het dekentje piepen de gelakte teentjes vandaan. ‘Ze hield niet
van dat strakke.’ zegt dochter met een knipoog.
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
23 sept.
24 sept.
28 sept.
30 sept.
1 okt.
2 okt.
2 okt.
6 okt.
6 okt.
11 okt.

Openingsdag en presenta e kunstwerken project ‘Vlieg zwaluw, vlieg’ - De Veldkei, Havelte - 10.00 uur
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte
Samen fietsen - startloca e De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Medicinale kruiden wandeling; aanmelden wildewijsheid@gmail.com - startpunt Hezenes 6, Diever - 17.00-18.30 uur
S lteconcert; aanmelden wildewijsheid@gmail.com - Hezenes 6, Diever - 17.30-19.00 uur
Interac eve wandeling Diep Aarde; aanmelden wildewijsheid@gmail.com - Hezenes 6, Diever - 14.00-17.00 uur
Oktoberfest Vledder - vanaf 20.00 uur
De Kei nr. 18
Schoolkor altoernooi - sportveld Uﬀelte - 20.00 uur
Workshop ‘Het nieuwe fietsen’ - De Veldkei, Havelte - 9.30-12.00 uur

Elke woensdag
Elke vrijdag
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Sjoelen - De Veldkei, Havelte, info A. Nijmeijer, 0521-343418. Nieuwe leden welkom! - 14.00-15.45 uur
Mondharmonica spelen - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
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