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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

De zaak van Bert en Be  y Strijker, 
die dit bedrijf al ruim 22 jaar gerund 
hebben, voorzag in een grote behoe  e 
in onze dorpsgemeenschap!
Al  jd klaar voor een praatje, er 
heerste een gezellige sfeer en men 
werd vakkundig geholpen.
Helaas moesten zij om gezondheids-
redenen al veel te vroeg afscheid 
nemen van hun levenswerk aan het 
Piet Soerplein, begonnen met de 

“Kijkdoos” gevolgd door de “Readshop”.
Na een lange zoekperiode is het 
eindelijk gelukt om tot een afspraak 

Vertrek Readshop Havelte
Werd geraakt door de aanblik van de container met oud ijzer in Havelte op het 
terrein van Warnders Handel. Het reclamebord van de Readshop en het lege 
kaartenrekje symboliseren het verdwijnen van een uniek item in ons dorp dat 
bij ons allemaal erg vertrouwd was.

te komen met de familie Bruggeman 
om in dat bedrijfspand het grootste 
gedeelte van hun assor  ment onder te 
brengen.
Vanaf 1 oktober is e.e.a. offi  cieel en 
het is zeker voor Havelte een enorm 
pluspunt dat, -vooral in deze  jd met 
leegstand en online verkoop-, er een 

winkel blij   bestaan die met 
een uitgebreide collec  e 
het winkelend publiek voor 
het dorp kan behouden!
Ik verwacht dat deze 
ontwikkeling bijzonder 
posi  ef is voor iedere 
inwoner van Havelte.

Han de Kruyf, Havelte



2 De Kei - 6e jaargang nr. 18 - 6 oktober 2021

De volgende Kei verschijnt op 20 oktober 2021. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 13 oktober  
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

Noteboomstraat 68    
7941 XA Meppel    Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging: 
0522-255449 of dekei@kleen.nl

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uff elte

10 okt. Havelte 10.00 uur  mw. Ds. T. Braam (Dwingeloo) aandacht voor kinderen
17 okt. Havelte 10.00 uur ds. Vijko Top 
24 okt. Havelte 10.00 uur mw. ds. G. Jongsma (Staphorst) 

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)

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

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.

Meer informatie kunt u vinden op 
https://westerveld.pvda.nl/agenda/toekomst-havelter-

buitensportaccommodaties/

Hoe kunnen de Havelter 
buitensportaccommodaties 

het beste verbeterd worden?

De PvdA-fractie in Westerveld wil het graag van u horen. 
Daarom nodigen wij inwoners, verenigingen en dorps-

gemeenschap van Havelte uit voor een speciale bijeenkomst 

op 7 oktober in De Veldkei, 
van 19.00 tot 20.00 uur

De gemeenteraad spreekt op 12 oktober over 
de verbetering van de accommodaties. De PvdA-fractie 

wil daar goed beslagen ten ijs komen en wij zijn 
daarom zeer  benieuwd naar uw mening en argumenten.
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

De familiewensen samenvoegen 
met respect, stijl en kwaliteit, 
zonder daarbij het kostenaspect 

uit het oog te verliezen.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00  |  T 0521 - 38 17 90  
dag en nacht bereikbaar

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl

Flint
Afscheid
Twee jaar geleden stopte Dieneke 
Smink haar column “Keitje” en nam 
ik haar taak over. Namens mijn alter 
ego Gheraert Leeu, een historisch 
fi guur in de stad Gouda, ze  e ik 
haar werk voort. Het standbeeld van 
Gheraert Leeu is zeer bekend bij veel 
Gouwenaren, zeker ook omdat het 
in een mooi plantsoen is geplaatst. 
De naam “Keitje” bleef onlosmakelijk 
verbonden met Dieneke , waardoor 
een ander type kei uit deze regio, “De 
Flint”, werd geïntroduceerd. Voor 
het alter ego werd gekozen omdat 
ik onder mijn eigen naam een klein 
gedicht plaatste in De Kei. Vaak een 
Japans gedicht zoals een haiku, senryu 
of tanka, soms een persoonlijke 
ontboezeming.
Over enige  jd ga ik, vanwege 
persoonlijke omstandigheden, Havelte 
verlaten. Nu al weet ik dat ik veel 
mensen en zaken uit Havelte ga 
missen. Te denken valt aan buren en 

dorpsgenoten, de gezellige senioren 
van  tennisvereniging HTC, de 
Vogelwacht, het Uff elter Binnenveld, 
het Hol  ngerveld, de Wereldwinkel, 
deze column en zo meer. Ik neem 
prach  ge herinneringen mee naar 
Haarlem.
Ik hoop zeer dat er inwoners van 
Havelte zijn die de tweewekelijkse 
column willen overnemen. 
Ik ben ervan overtuigd dat er 
zeer getalenteerde schrijvers – 
observatoren in Havelte wonen. 

Door middel van een emailberichtje 
naar de redac  e van De Kei, Alie en 
Marinda Kleen, kunt u uw interesse 
kenbaar maken: dekei@kleen.nl.  
Ik dank alle lezers van De Kei voor de 
vaak leuke reac  es en ik wens hen alle 
goeds,

Hartelijke groeten,
Louis Lazaroms

Repair Café Havelte
Repair Café Havelte is er weer op 
9 oktober 2021.

Repair Cafés zijn bijeenkomsten om
gra  s repara  es van bijvoorbeeld 
elektrische apparaten, kleding, 
speelgoed enzovoort samen uit te 
voeren.
In de Veldkei, waar het Repair Café 
plaats vindt, is hiervoor gereedschap 
en materiaal aanwezig. Er zijn daar 
vrijwilligers met repara  ekennis en 
-vaardigheden op allerlei gebied.
Iedereen is van harte welkom!

Info: repaircafehavelte@gmail.com

Een leermoment
2 jaar geleden, zelfde  jd, had ik een 
net om de appelboom. Een punt van 
het net was 's nachts losgeraakt en 
sleepte op de grond. 

Een jonge egel op zoek naar fruit 
raakte hierin verward. Meer dan een 
half uur bezig geweest om hem te 
bevrijden. 
Voor mij was dat een bijzonder 
leermoment!!! 

Bob van ’t Hoff 
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Verstoppertje spelen...
aan de nieuwe Ruiterweg langs het fi etspad tussen de 2e en 3e ingang van de Meerkamp.

Foto: J. Kroes-Hoekstra
Een ‘Kei’ van een foto

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Heb je affiniteit voor mensen met dementie? Wil je een 
steentje bijdragen aan het verspreiden van kennis en 
geven van informatie aan  mensen met dementie en 
hun naasten?  
Wil je je inzetten om de belangen van mensen met 
dementie en mantelzorgers onder de aandacht te 
brengen in jouw regio? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Binnen de werkgroep Alzheimer Trefpunt Westerveld 
zoeken wij een coördinator. 
Benieuwd wat jij kunt doen? Kijk voor meer informatie 
op www.alzheimer-Drenthe.nl/vrijwilligerswerk

Of neem contact op met: 

Marian Metselaar 
06-51155379 
m.metselaar@alzheimervrijwilligers.nl  

Janneke Schieving 
06-51902154 

Kijk voor alle vacatures op:  
www.alzheimer-nederland.nl/vrijwilligerswerk 

Help jij mee?

Alzheimer Trefpunt Westerveld  
zoekt coördinator

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

Nu op donderdag t/m zondag 
heerlijk Italiaans ijs en verse pizza’s
Voor menu en openings  jden: zie website

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl P
ri

n
te

n

 Scan-, print- en kopieerservice van

Bouwtekeningen

T 0522 255449

VACATURE
Huisartsenpraktijk Havelte

Wij zoeken een nieuwe collega 

huishoudelijk 
medewerker 

om onze praktijk spik en span te houden.

Houd jij ervan om ervoor te zorgen 
dat je collega’s kunnen werken in een 
schone praktijk? Dan zoeken wij jou.

Het gaat in totaal om 8,5 uur per week, 
waarvan je de dinsdag en donderdag 
na 17.00 uur minimaal 2 - 2,5 uur werkt 
per avond. De overige uren zijn fl exibel 
in te vullen. 

Heb je interesse? 
Stuur dan je motivatie en CV naar 
Maranda Doornbos, 
praktijkmanager@haphavelte.nl

Mooi resultaat KWF afdeling Havelte e.o. 
Begin september hebben de KWF-collectanten van de afdeling Havelte e.o. 
-waaronder ook Wapserveen, Veendijk, Uff elte, Havelterberg en Darp vallen- 
€ 4.782,62 opgehaald. De afdeling is maar wat blij met dit mooie resultaat en 
wil een ieder bedanken die hieraan hee   bijgedragen.

De collecte vond plaats met de 
collectebus, maar men kon ook 
digitaal doneren via QR of WhatsApp. 
Velen moeten nog even wennen aan 
digitale manier van doneren, maar 
dit zal de komende jaren steeds meer 
een fi jn alterna  ef zijn voor het steeds 
schaarser wordende muntgeld.
De afdeling Havelte e.o. kent een vrij 

constante groep van collectanten, 
maar natuurlijk kan zij al  jd nieuwe 
vrijwilligers gebruiken! Wilt u een 
steentje bijdragen, neem dan contact 
op met Femmie Prikken, 0521-342563 
of meldt u aan via de website www.
kwf.nl. Tevens is de afdeling op zoek 
naar nieuwewijkhoofden voor Uff elte 
en Darp.

Na vele eenzame
dagen en nachten
smeulde het huis

van duizend
onuitgesproken gedachten.

Louis

Par  culiere adverten  e
Hee   u iets te koop? 

Zet het in De Kei!
€ 0,26 per mm. 

Min. adverten  ebedrag € 7,50
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Formaat (bxh) Zwart-wit
losse
adv.prijs

Zwart-wit 
12 keer
per jaar

Zwart-wit 
heel jaar
elke uitgave

1/8 pagina   90 x   64 mm €   26,00 €   24,00 €   22,00

1/4 pagina
  90 x 133 mm
185 x   64 mm

€   38,50 €   36,50 €   34,50

1/2 pagina
1/2 pagina achterzijde

185 x 133 mm
€   65,50 €   62,50 €   59,50

€   78,00 €   75,00 €   71,00

1/1 pagina
1/1 pagina achterzijde

185 x 271 mm
€ 107,00 € 102,00 €   97,00

€ 125,00 € 118,50 € 112,50

1-koloms-adv. 
uitsluitend op voorpagina

58 mm breed Prijs per mm
€ 0,42

Prijs per mm
€ 0,39

Prijs per mm
€ 0,36

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

Regelvermelding Rubriek Belangrijke Informatie 
(pag. 2, verdeeld over 2 kolommen) - Prijzen per jaar
1 regel: € 43,00
2 regels:  € 52,00  
3 regels:  € 73,00

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.

4 regels:  €   94,00
5 regels:  € 115,00
6 regels:  € 136,00

Noteboomstraat 68   

7941 XA  Meppel

Telefoon 0522 255 449   

drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
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Advertentiekosten De Kei 2021

Particuliere 
advertenties
Op basis van 1 kolom 
(58 mm breed) € 0,26 
per mm in de hoogte. 
Min. advertentiebedrag 
€ 7,50 (incl. BTW)
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Opening zwaluwproject: we hadden een leuke en gezellige dag!

De dag begon voor ons met het 
ophangen van het mobile. Dat viel nog 
niet mee: de tak die we op het oog 
hadden, was voor ons eigenlijk net 
ietsje te las  g te bereiken. Gelukkig 
werden we te hulp geschoten door 
een koene ridder: een jeugdige 
medewerker van het bouwbedrijf dat 
aan het verbouwen is in het dorpshuis. 
Die klauterde naar boven alsof het 
niks was en binnen de kortste keren 
was het voor elkaar. Erg fi jn, zo’n 
helpende hand!

We begonnen de dag met een 
interessante lezing over diverse 
soorten zwaluwen, door de heer Bert 
Noorman van vogelwacht Uff elte. Een 
geboren verteller, het publiek hing aan 
zijn lippen! Het was gewoon jammer 
dat hij na een uur al op moest houden 

met vertellen, maar de workshops 
stonden op het programma.

We hebben met veel plezier en in 
opperste concentra  e de beginselen 
van het volkskunst-schilderen onder 
de knie gekregen dankzij onze 
enthousiaste schilderdocent Anneke 
Mulder. Ieder ging met een mooie 
zelfgeschilderde kaart naar huis.

De workshop Blauwdruk uit de Natuur 
was al net zo geslaagd en gezellig, 
alle deelnemers (allemaal dames: 
waar waren de crea  eve heren 
van Havelte?!) hebben meerdere 
afdrukken kunnen maken van mooie 
composi  es.

Toen was het  jd voor de opening, 
waarbij Gerda Dommerholt zo 
vriendelijk is geweest om samen met 
een leerling van OBS De Bosrank, 
de symbolische openingshandeling 
te verrichten. Zij hingen de laatste 
zwaluwen aan het mobile, dat daarna 
hoog de boom in werd getrokken. 
U kunt het 
mobile daar de 
komende  jd nog 
bewonderen!
Ook de tekeningen 
die de deelnemers 
hebben gemaakt 
zijn allemaal te zien 
in het voorportaal 
van dorpshuis De 
Veldkei.
Neem vooral even 
de  jd om deze te 
bekijken en te lezen: 
het zijn prach  ge 
verhalen en 
tekeningen.

Aan het einde van de middag kwamen 
de kinderen van OBS De Bosrank nog 
naar De Veldkei om met z’n allen een 
heel lange tekening te maken van de 
trektocht van de zwaluw naar Afrika.
We zochten op over welke landen ze 
allemaal trekken en welke dieren er in 
die landen leven en wat de zwaluwen 
allemaal zien onderweg, in al die 
landen.
Iedereen hee   op z’n eigen manier 
een bijdrage geleverd, of je nou 
mugjes tekende, of alle dagen dat de 
zwaluwen onderweg zijn, nummerde, 
of opschreef wat voor weer ze 
allemaal tegen kunnen komen, alles 
was goed en droeg bij aan het mooie 
geheel.
Ook deze tekening is te zien in het 
voorportaal van De Veldkei.

Dankzij de deelnemers en alle 
helpers en vriendelijke mensen en de 
superfi jne service van het team van 
Dorpshuis De Veldkei, is het een heel 
mooi project en een heel mooie dag 
geworden.
Hartelijk dank allemaal!

Judith Schmidt

Na alle voorbereidingen en het verzamelen van alle gemaakte kunstwerkjes 
was het afgelopen donderdag eindelijk zo ver: de presenta  e van het geheel!

Filmhuis Havelte: Sorry we missed you
Reserveren bij Lourens Koomans, 
0521 340460, e-mail: koomans@wxs.nl
Vrijdagavond 8 oktober in de Veldkei, 
Havelte. Aanvang 20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Entreeprijs: € 7,50. U kunt cash, maar 
ook digitaal betalen als u dat wilt.

De nieuwe fi lm van tweevoudig Gouden Palm winnaar 
Ken Loach (I, Daniel Blake). De fi lm vertelt een eerlijk en 
ontroerend verhaal, over een gezin dat zich staande probeert 
te houden in het hedendaagse Engeland. Als eigen baas gaat 
hij aan de slag als pakketbezorger. Maar al snel is de werkdruk 
torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Wat 
een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt als 
een molensteen om de nek van het gezin.



8 De Kei - 6e jaargang nr. 18 - 6 oktober 2021

Bakkerij 
het

Uffeltje

    

APPELTAART

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

• Openingstijden:
 maandag 12.00-17.00 uur
 di, wo, do  10.00-17.00 uur
 vrijdag  12.00-17.00 uur
 zaterdag  10.00-17.00 uur
 zondag  09.00-12.00 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 

 bakkerijhetuff eltje@gmail.com
 bakkerijhetuff eltje 

Live muziek 
op zondagmiddag in de Veldkei 
te Havelte

Eens per maand geven wij een 
zondagmiddagconcert. 
De eerstvolgende is op 24 oktober, 
tussen 14.00 en 16.00 uur
Het duo Trijnie de Boer Pekel, piano  
en Franciska Konstapel, dwarsfl uit 
verzorgt een mooie reis van muziek uit 
de Renaissance tot nu.
Het wordt een gezellige middag vol 
muziek en als u wilt kunt u kiezen voor 
een high tea. Deze high tea dient u wel 
van tevoren apart te reserveren.
De kosten voor het concert bedragen 
€ 5,00  Wilt u de high tea dan zijn 
daarvoor de extra kosten € 7,50.
Reserveren voor de middag en 
eventueel de high tea kunt u bij: 
Lourens Koomans, 0521 340460 of 
Email: koomans@wxs.nl

Die Dorfplatz Musikanten uit Oldeberkoop geven 
concert in Tytsjerk
 
Op zondagmiddag 17 oktober aanstaande gee   deze kapel een concert in het 
dorpshuis Yn’e Mande te Tytsjerk. Deze enthousiaste kapel onder leiding van 
kapelmeester Benny Eissens brengt een zeer afwisselend programma met 
Egerländer en Böhmische muziek ten gehore. Deze muziek die zeer bekend is 
geworden door Ernst Mosch is vrolijk en ligt goed in het gehoor. 

Die Dorfplatz Musikanten hebben 
inmiddels een grote schare fans en ze 
spelen o.a. walsen, polka’s en marsen, 
en hebben een eigen zangduo. 
Laat u verrassen en kom naar 
Die Dorfplatz Musikanten op 
zondagmiddag 17 oktober aanstaande. 
U BENT VAN HARTE WELKOM in het 
dorpshuis Yn‘e Mande Noorderein 1 te 
Tytsjerk. De entree bedraagt 
€ 8.00 p.p. de zaal is open vanaf 

14.00 uur. Het concert begint om 
14.30 uur tot 17.00 uur. Het daarop 
volgende concert is in de dorpshuis 
De Bining te Hemrik. 
Bij toegang van deze concerten is het 
tonen van een coronatoegangsbewijs 
van toepassing.

Voor meer informa  e, telefoon 
06 49835235 of bezoek onze website: 
www.diedorfplatzmusikanten.nl  
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Herstel heide voor robuuste natuur Hol  ngerveld   
In vier gebieden in Zuid Drenthe herstelt Natuurmonumenten de komende jaren delen van de heide. Het gaat om 
werkzaamheden op het Dwingelderveld, Hol  ngerveld, Man  ngerveld en Leggelderveld. 
Van 2018 tot 2020 vonden hier al maatregelen plaats. De komende werkzaamheden vallen onder het meerjarig project 
’Natura2000 herstelmaatregelen’. Dit project van de Provincie Drenthe zorgt ervoor dat de natuurwaarden zich nog 
verder kunnen ontwikkelen. Open heidelandschappen met kwetsbare en zeldzame natuur krijgen weer de ruimte.

Licht en lucht
De heide die afgelopen jaren op 
stukken werd overgenomen door 
struiken en bomen wordt weer 
zichtbaar. Om hier licht en lucht te 
scheppen maken struiken en bomen 
plaats voor een open landschap. Zo 
wordt de heide robuuster en kunnen 
we de Drentse cultuurlandschappen 
behouden voor de toekomst. 
Provincie Drenthe staat garant voor 
het herplanten van de bossen die 
verdwijnen. Sommige bomen blijven 
staan als dood hout. Dit biedt voedsel 
en schuilplaatsen aan in houtlevende 

insecten. 
Vogels die 
graag in 
holle bomen 
broeden 
vinden hier 
een nestje.

Na   gheid
De 
waterstand 
is in het 
verleden 
veranderd. 
Door het 
graven van 
greppels 
en sloten 
loopt water 
nu sneller 

weg. Pre   g in het geval van 
produc  ebossen of akkers, maar 
in het geval van een natuurgebied 
is dat meestal niet meer gewenst. 
In de heide van het Hol  ngerveld 
liggen veel greppels. Ooit gegraven 
in het gebied om veen te winnen of 
de grond te verdrogen. Onderdeel 
van het project is dat diverse 
greppels weer dicht gaan. Dit is goed 
voor de waterstand van vennen 
en voch  ge heide. De hydrologie 
wordt zo hersteld. Zeldzame 
diersoorten zoals witsnuitlibel en 

heidekikker profi teren hiervan. 
Vanwege deze herstelmaatregel die 
Natuurmonumenten uitvoert blij   er 
langer water in de vennen, wat zeker 
in een droog voorjaar of een hete 
zomer het verschil maakt voor de 
larven van deze dieren! 

Begrazing
Het onderhoud wordt nu en in de 
toekomst mede uitgevoerd door de 
schapen die in het gebied lopen. 
Schapen eten dán weer heide 
en dán weer wat anders, zoals 
pijpestrootje of jonge berkjes. Zo 
voorkomen de schapen dat de heide 
niet weer begroeit met bos. Ze 
houden de heideplantjes kort, waar 
de klokjesgen  aan weer van houdt. 
Schapenbegrazing is een natuurlijke en 
eff ec  eve vorm van natuurbeheer. Het 
is in Drenthe een beproefde methode 
en het is zeer duurzaam. 

Oog voor de natuur
De Natuurherstelmaatregelen 
worden verspreid over zes jaren 
uitgevoerd (loop  jd juni 2021-juni 
2027). Uiteraard wordt er buiten het 
broedseizoen gewerkt. Het werk wordt 
gedaan in de maanden augustus tot 
en met februari. Door de spreiding in 
de  jd wordt de verstoring voor mens 
en dier zo veel mogelijk beperkt. 

Foto: René Koster

Muzikale reis met poëzie en lichtschouwspel
Op 15 oktober is de voorstelling Overhoop! te zien in de Clemenskerk in 
Havelte. De mul  mediale voorstelling die tot en met januari volgend jaar op 
verschillende loca  es wordt gespeeld, neemt de kijker mee in een muzikaal 
avontuur van donker naar licht. 

De klanken van de fl uit en de harp 
vertalen emo  es naar muziek. In 
combina  e met poëzie, licht en geluid 
worden stukken van Andriessen, 
Badings, Ibert en Debussy ten gehore 
gebracht. Flui  ste Elisabeth Hopman 
en harpiste Nienke van Leijden 
zorgen voor de muzikale rode draad. 
Dichter Bart Adjudant schreef een 

aantal gedichten voor de voorstelling. 
Het geheel wordt omlijst door 
een lichtschouwspel van Bernard 
Boumans.

Kijk voor meer informa  e op 
overhoop.cmajor.nl. 
Kaartjes zijn ook verkrijgbaar via 
VanPlan.nl.
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Nieuw seizoen Taal an Taofel begint in oktober
Op zondag 17 oktober in Dwingeloo en op zondag 24 oktober in Noord-Sleen kan het publiek genieten van Drentse 
literatuur en muziek. Bovendien kan men tussen de middag aanschuiven bij het warm buff et. 

Op zes zondagen in de winter kan 
het publiek naar streektaalschrijvers 
luisteren. Ook is er  muziek en 
in de pauze warm eten. 
Streektaalorganisa  e Huus van 
de Taol staat garant voor een fi jn begin 
van de zondag. 
Op zondag 17 oktober is 
de a  rap in Grand Café De 
Brink in Dwingeloo. Het publiek 
kan luisteren naar gedichten van 
Henny Bouwman en verhalen van 
Ada Waninge. De muziek is van 

Okke Panneman. Reserveren kan 
via ans.klok@ziggo.nl of j.oos  ng01@
home.nl. 
Zondag 24 oktober is het 
de beurt aan Restaurant-
Zalencentrum Wielens in Noord-
Sleen. Het publiek kan dan luisteren 
naar gedichten van Hennie Stokker-
Stadman. Schrijver Anne Doornbos 
vertelt over zijn Drentse thriller De 
man die Russich preut. De muziek is 
van Theo Bruinsma. Reserveren kan 
via mail: reina.zwiers@planet.nl. 

Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389

Taal an Taofel begint om 11.00 uur 
en stopt om 14.00 uur. De entree is 
€ 20,00. Daar krijgt u dan koffi  e/thee 
en een warme maal  jd voor.  
Bij de deur hee   u uw ID 
(rijbewijs, paspoort of ID-kaart) 
nodig en een bewijs van vaccina  e 
of de QR-code. Dat mag op papier of 
op de telefoon. 

Meer info via het Huus van de Taol 
0593-371010 – Bert Rossing

Nedersaksische onderwijsestafe  e trekt rond
’n Schat an plat veur elke klas

Levende Talen Nedersaksisch organiseert van 25 tot en met 28 oktober een streektaalestafe  e. De belangenvereniging 
die voor iedereen onderwijs in en over de streektaal wil verzorgen gee   zo een kijkje in de keuken van 
streektaalonderwijs van primair tot hoger onderwijs. 

Er is al heel veel materiaal voor 
lessen in Twents, Gronings, 
Drents en andere Nedersaksische 
streektaalvarianten voorhanden, 
maar dat is niet bij iedereen bekend. 
Om daar verandering in te brengen 
zullen in Assen, Steenwijk, Nijverdal 
en Doe  nchem bijeenkomsten 
worden georganiseerd. In elke plaats 
wordt een eigen programma met 

streektaalsprekers, -lesgevers en 
-muzikanten ingericht. 
Alle docenten die de meerwaarde 
voor streektaal in hun eigen klas willen 
ontdekken kunnen dus in hun eigen 
omgeving aanschuiven. Alle middagen 
beginnen om 16.00 uur en eindigen 
om 19.00 uur. 
Maandag 25 oktober: Assen. 
Dinsdag 26 oktober: Steenwijk. 

Woensdag 27 oktober: Nijverdal. 
Donderdag 28 oktober: Doe  nchem

De avond is gra  s voor leden van 
Levende Talen, niet-leden betalen 
€ 5,- inclusief koffi  e/thee en een 
maal  jd. Wie al nieuwsgierig is of 
zich op wil geven, kan alvast kijken op 
www.ltnedersaksisch.nl voor meer 
informa  e. 
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Overhoop! is een multimediale voorstelling die je meeneemt 
op een muzikaal avontuur van donker naar licht. De prachtige 

licht en geluid en nemen je mee op een emotionele reis langs 

 een onvergetelijk concert!

Indrukwekkend - Prachtig - Hoopgevend

15
OKT

HAVELTE
OVERHOOP!

Voor meer info
en tickets

Scan hier
19.30 UUR
CLEMENSKERK

Alweer 10 jaar Reanima  enetwerk 
in Havelte
In de 10 jaar dat het Reanima  enetwerk in Havelte 
alweer bestaat, is een stabiel netwerk ontstaan. 
Verdeeld over het dorp zijn wel 16 AED’s beschikbaar 
en, het allerbelangrijkste, er is een fl inke groep van 
bewoners die kan reanimeren en opgeroepen kan 
worden om bij een harsts  lstand een reanima  e op 
te starten. Het bestuur van de S  ch  ng deelt daarom 
dan ook een groot compliment uit aan Havelte. 

Dankzij al die vrijwilligers en de brede fi nanciële steun 
uit het hele dorp was dat allemaal mogelijk. Om nog 
eens uit leggen hoe je mee kunt doen als vrijwilliger en 
hoe je fi nancieel kunt ondersteunen wordt binnenkort 
weer huis aan huis een brief bezorgd waarin dat te 
lezen is. 
Financieel steunen is o.a. mogelijk door bij de Rabo 
ClubSupport die deze maand wordt gehouden te 
stemmen op S  ch  ng Reanima  enetwerk Havelte. 
Ook staat de dona  ezuil bij de sta  egeldautomaat 
bij AHAbe in oktober weer ter beschikking van het 
netwerk. 

Meer informa  e opvragen of aanmelden kan per mail: 
reanima  enetwerkhavelte@gmail.com. 
Bellen kan ook 343222.

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

TESTAMENT MAKEN?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn



12 De Kei - 6e jaargang nr. 18 - 6 oktober 2021

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

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

 In mijn app zit een fotootje. Ze staat er op stralend op, achter een bord waarop de naam
van haar man prijkt. Ze schrijft me dat er een pad naar hem vernoemd is, in het
natuurgebied waar hij als vrijwilliger zoveel voor betekend heeft. Inmiddels is het twee
jaar geleden dat ik zijn uitvaart begeleidde. Naast de foto stuurt ze ook de vraag: ‘Mocht
je nog eens in de buurt zijn, je bent altijd welkom.’  Ik stuur meteen een berichtje terug
dat ik graag een kop thee bij haar kom drinken. 

 'Stof tot
nadenken'

Dus zo zit ik enkele dagen later bij haar op de bank. Ze vertelt. Open, eerlijk. Haar woorden maken zo
pijnlijk duidelijk dat rouw geen tijd kent en voor iedereen anders is. Maar bovenal hoor ik in haar verhalen
hoeveel ze van hem heeft gehouden. ‘Weet je?’ Ze zucht. ‘Vooral het opruimen. Dat vind ik echt zo
intensief. Elke keer besluiten of iets weg gaat, nog aan iemand anders geschonken kan worden of toch nog
moet blijven. Zijn kleding bijvoorbeeld.’ Ze is even stil. Dan zie ik de twinkel in haar ogen. ‘Ik ben bezig
met een project.’ Ik kijk haar vragend aan: ‘Vertel’. Ze staart even naar haar handen. Maar vervolgt dan: ‘Ik
ben een vliegengordijn aan het maken. Van zijn overhemden. Ik zag het ergens in een tijdschrift en kon me
helemaal voorstellen hoe fijn het moet zijn om de stof van zijn overhemden langs mijn wangen te voelen,
elke keer als ik naar binnen of naar buiten ga.’  ‘Hoever ben je?’ vraag ik. ‘Kom maar kijken,’ zegt ze. En ik
loop achter haar aan. Even later sta ik met haar in de kamer van het huis waar haar man twee jaar geleden
was opgebaard. Toen stond ik hier ook met haar. Nu laat ze me de stroken stof zien, die ze van de
verschillende overhemden heeft gemaakt. Ze hangen zorgvuldig gedrapeerd over de gordijnroede. Op
enkele zie ik prachtige stiksels, op anderen is een embleem van het betreffende blouseje gestikt. Haar
vingers glijden van boven naar beneden achter de verschillende stroken. ‘Dit overhemd had hij 20 jaar. Het
was compleet versleten. Ik heb de stroken met stiksels verstevigd.’ Ik voel haar gemis in al mijn vezels. Ze
haalt me uit mijn overpeinzingen: ‘Maar deze stof vertegenwoordigt zó ons leven samen en alles wat we
hebben meegemaakt.’ Nogmaals gaan haar vingers liefdevol langs de stof.  
Een paar weken later zit er weer een fotootje in mijn app. Het gordijn is af en hangt bij de keukendeur. In
mijn gedachten zie ik haar in de deuropening staan. Een strook tegen haar wang, alsof ze elkaar nog even
aan kunnen raken. DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

  6 okt.  Vrouwen van Nu Havelte; Lezing van  Burgemeester H. Jager - 
de Veldkei Havelte - 19.45 uur

  6 okt. Schoolkor  altoernooi - sportveld Uff elte - 14.30 uur
  7 okt.  Bijeenkomst PvdA; buitensportaccommoda  es - De Veldkei, Havelte - 

19.00-20.00 uur
  8 okt. Film ‘Sorry we missed you’ - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
11 okt. Workshop ‘Het nieuwe fi etsen’ - De Veldkei, Havelte - 9.30-12.00 uur
15 okt. Voorstelling Overhoop! - Clemenskerk, Havelte - 19.30 uur
16-22 okt. Afrikaloop
17 okt.  Dorfplatz Musikanten - Dorpshuis Yn’e Mande, Noorderein 1, Tytsjerk 

- 14.30 uur
20 okt. Vrouwenvereniging Havelte; ROVA afvalverwerker
21 okt. Natuurrijke ijs- en oorlogwandeling Hol  ngerveld - vertrek 13.30 uur

Agenda

Elke maandag: Welfare Handwerkgroep 
Havelte - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur

Elke woensdag: Sjoelen - De Veldkei, Havelte, 
info A. Nijmeijer, 0521-343418. Nieuwe leden 
welkom! - 14.00-15.45 uur

Elke vrijdag: Mondharmonica spelen - De 
Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

Elke 2e za. v.d. maand: Repaircafé Havelte - 
De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur
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