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Het idee achter de rally is op 
dezelfde wijze ontstaan als de online 
proeverijen en workshops die in de 
winter van 2020/2021 zijn gehouden 
onder het mo  o: als het niet 
gezamenlijk kan op loca  e dan maar 
online of onderweg, als het maar met 
elkaar is. 

Op zondag 24 oktober starten de 
deelnemers op één van de vier 
aangegeven loca  es met koffi  e of 
thee en wat lekkers om vervolgens vol 
goede moed te starten met de reis. 
Deelnemers krijgen op de startloca  e 
ook iets voor onderweg en het 
routeboekje mee.
Eenmaal onderweg worden er en 
passant buurgemeentes aangedaan én 
worden er zelfs nog kort twee andere 
provincies bezocht. Uiteraard zijn dat 
kleine noodzakelijke uitstapjes, want 

Ontdek mooie plekjes 
met de Bourgondisch Westerveld Rally 
Ook dit najaar hee   het bestuur van S  ch  ng Bourgondisch Westerveld weer 
wat leuks voor de inwoners, ondernemers en toeristen van de gemeente 
Westerveld in pe  o. Want met een 140 kilometer lange route dwars door 
de gemeente worden er 25 verschillende dorpen aangedaan en ontdekt u de 
mooiste plekjes. 

Deze eerste edi  e van de 
Bourgondisch Westerveld Rally zal 
plaatsvinden op zondag 24 oktober 
2021 en er kan op vier verschillende 
punten verspreid door de gemeente 
gestart worden. Deze startpunten 
komen niet zomaar uit de lucht vallen, 
want het zijn enkele horecabedrijven 
die pré-corona ook op het foodplein 
stonden van het gelijknamige  
culinaire evenement wat al drie jaar 
achter elkaar hee   plaatsgevonden in 
het laatste weekend van september. 

Het bestuur gee   aan dat ze met de 
horecabedrijven nog steeds niet een 
evenement met één groot gezamenlijk 
foodplein kunnen organiseren zoals 
ze het graag zouden willen en daarom 
wordt deze rally gehouden. De 
speciaal uitgeze  e route komt langs 
de meeste horecagelegenheden in de 
gemeente Westerveld van snackbar 
tot luxe restaurant. 
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De volgende Kei verschijnt op 3 november 2021. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 27 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

24 okt. Havelte 10.00 uur mw. ds. G. Jongsma (Staphorst) 
31 okt. Havelte 10.00 uur mw. A. Streutker-Be   ng (Beilen) 
  7 nov. Uff elte (onder voorbehoud) 10.00 uur ds. Aukje Westra 

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)

Wij zoeken 
loopmaatjes!

Heb jij een uurtje
 jd over op

woensdagavond van 
ca. 18.30-20.00 uur

Dan komen we
graag in contact

met jou!

Mail ons!

havelte.sleutelbloem@
vanboeijen.nlWANDELMAATJES GEZOCHT

Onze cliënten die graag willen wandelen:
Zijn een enthousiaste groep mensen met een verstandelijke beperking 
die er graag op uit gaan!
Het is een gemêleerde groep van mannen en vrouwen met een lee  ijd 
tussen de 30 en 80 jaar oud.
Sommige cliënten zijn rolstoel gebonden, hiervoor zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die de cliënten willen duwen  jdens de wandeling en een aantal 
cliënten gaan zelf met de benenwagen op pad!

VAN BOEIJEN
SLEUTELBLOEM 2-46

TE HAVELTE
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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

Historische Vereniging Havelte e.o. 
hervat ac  viteiten
De Historische Vereniging Havelte en omstreken pakt voorzich  g de draad 
weer op om haar leden tegemoet te komen met verschillende ac  viteiten.

Ze zijn zeer verheugd dat de 
maandagochtendgroep al weer 
een  jdje hun werkzaamheden kan 
uitvoeren. Zij zorgen ervoor dat veel 
historisch materiaal gearchiveerd 
wordt. Bovendien wordt er ook heel 
veel gedigitaliseerd. De heren Oos  ng, 
Rose en Bakker verze  en veel werk 
om allerlei gebeurtenissen uit onze 
mooie gemeente van vroeger, maar 
ook van deze  jd, op een goede en 
duurzame manier te bewaren.
Sinds 4 september is het weer 
mogelijk om op zaterdagmiddag, van 
13.30 tot 16.00 uur, ‘De Spikerhof’ , 
geves  gd aan de Boskampsbrugweg 2 
te Havelte, te bezoeken.
De juiste data vindt u op de website 
van de Historische Vereniging 
Havelte en omgeving (www.
historischevereniginghavelte.nl) 

‘De Spikerhof’ is namelijk om de 
veer  en dagen op zaterdagmiddag 
te bezoeken. Er zijn dan vrijwilligers 
aanwezig om u rond te leiden of u 
van informa  e te voorzien. Er zijn ook 
prach  ge boeken om in te kijken.
Ondanks de langdurige coronaperiode 
is de redac  e er wel in geslaagd om 
ervoor te zorgen dat de leden van de 
Historische Vereniging Havelte e.o. 
hun periodiek ‘Onsen Spiker’ elke 3 
maanden in de brievenbus konden 
vinden. De redac  eleden hebben 
de sprong gewaagd via het digitale 
programma ZOOM met elkaar te 
vergaderen om de inhoud van het 

blad te kunnen vaststellen en alles 
te overleggen. Het blad kreeg nog 
meer uitstraling door een aantal 
kleurenfoto’s in te voegen.

Maar voor de leden is het natuurlijk 
ook heel pre   g om elkaar te 
ontmoeten bij een ac  viteit met een 
historisch  ntje. Een gepland aantal 
lezingen en ac  viteiten hee   helaas 
geen doorgang kunnen vinden.
Maar daar gaat voorzich  g weer een 
begin mee worden gemaakt. Het 
bestuur hee   reeds zaterdagmiddag 
6 november geprikt om in De 
Veldkei te Havelte ‘Kunst en Kitsch’ 
te organiseren, met medewerking 
van Dhr. Enno de Boer. Er zal daar 
nog apart een bericht van in de pers 
verschijnen.
Kortom, we krijgen ons normale 
leven ook op dit gebied weer 
langzamerhand terug.

Bent u nieuwsgierig geworden naar 
al die leuke ac  viteiten en naar het 
blad ‘Onsen Spiker’, dan bent heel erg 
welkom als nieuw lid van deze mooie 
vereniging. U kunt zich aanmelden via 
info@historischevereniginghavelte.nl 
of bel met 0521-518186.
Via Raboclubsupport kunt u ook 
heel gemakkelijk onze vereniging 
steunen door uw stem op ons uit te 
brengen. Dat kost u niks en wij maken 
met uw stem kans op een fi nanciële 
ondersteuning van de Rabobank!

er is genoeg te zien in Westerveld 
zelf. Er zijn zeker plekken waar de 
deelnemers nog nooit zijn geweest of 
misschien heel lang geleden eens zijn 
geweest. 
Om de rally nog ac  ever te maken 
zijn er ook een aantal opdrachten 
toegevoegd. Door het maken van deze 
opdrachten hoopt het bestuur dat 
men nog meer van de geschiedenis, 
natuur en de gemeente meekrijgen. 
Geïnteresseerden kunnen meer 
informa  e vinden op www.
bourgondischwesterveld.nl of via de 
sociale media ervan. Op de website 
staat ook de uiterste opgavedatum 
en een opgaveformulier waar u kunt 
kiezen voor de verschillende op  es en 
startloca  es.

Vervolg van pagina 1

Bridgecursus 
voor beginners en thuisbridgers

Tegenwoordig is er veel aandacht 
voor de gezondheid: meer sporten, 
meer bewegen. Een denksport als 
bridge houdt het brein fi t en scherp. 
Zeker als je het bridgen nog moet 
leren. Bridgen is ook een probaat 
middel tegen eenzaamheid.
Dat doe je tenslo  e samen met 
anderen, een sociaal gebeuren dus.

In november komt er een bridgecursus 
voor beginners, minimaal 8 avonden 
of middagen in Over En  nghe, in 
Dwingeloo. Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij. De datum en  jd worden in 
overleg met de deelnemers bepaald.
Informa  e: 
Bert de Bruin: tel. 0593 565204 
en Henk Ties: tel. 0521 592145
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Scholieren maken heide schoon
Basisschoolleerlingen van De Vuursteen uit Wapserveen 
en van de Oosterveldschool (Uff elte) hebben zich ook dit 
jaar weer verdienstelijk gemaakt met het schonen van de 
heide in de omgeving van Havelte. 

Zij hielpen begin oktober op 
vrijdagmorgen mee met vrijwilligers 
van de Vogelwacht Uff elte e.o. om 
dennetjes te verwijderen. Daardoor 
krijgt de heide meer kans gedurende 
de rest van het jaar uitbundig te 
groeien en bloeien. 

Dit heideschonen 
vormt onderdeel 
van een lespakket, 
waarbij de 
leerlingen op school 
kennisnemen 
van het belang 
van de natuur in 
het algemeen en 
op de heidevelden in het bijzonder. 
Dat gebeurt onder leiding van 
Landschapsbeheer Drenthe, waarvoor 
met name vrijwilligersprojectleider 
Lo  e Harderingh verantwoordelijk is. 
De scholieren staken niet alleen hun 
handen uit de mouwen, maar kregen 
van medewerkers van Landschaps-
beheer Drenthe tevens een excursie 
over het heideveld. Daarnaast 
werden ze na gedane arbeid namens 
Staatsbosbeheer op iets lekkers 
getrakteerd.

Leerlingen van De Vuursteen (Wapserveen  en Oosterveldschool (U  elte) krijgen 
te horen wat er van hen op de heide wordt verwacht (foto Riet Stroomer).

De jonge heideschoners verzamelen de dennetjes in 
grote zeilen en voeren die af naar een beschut plekje 

(foto Riet Stroomer).

Op vrijdag 15 oktober zouden de 
scholieren uit Darp en Havelte, die 
op de Bosrank zi  en, hetzelfde 
natuurbeheerswerk verrichten. 
Maar de verwachte regen op die 
morgen stak daar een stokje voor. Op 
vrijdag 12 november krijgen ze een 
herkansing om een handje te helpen, 
waardoor Drenthe in deze omstreken 
weer een beetje mooier wordt. 

Havelte Sportshirt te bestellen op
https://ilovemeppel.nl/havelte
Overige shirts via drukkerij@kleen.nl

€ 1750
vanaf

T-shirt, sportshirt
of poloshirt ‘Hunebedden’
Op de achterzijde bedrukt met plaatsnamen 
van wereldsteden, waaronder Havelte 
en op de voorzijde een afbeelding van de Hunebedden.

Verkrijgbaar in dames- en herenmodellen. 

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl
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 Scan-, print- en kopieerservice van

Bouwtekeningen
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Erik Smit en Henk van der Meer 
ze  en spreekuur op in Havelte
Wijkagent en sociaal werker trekken samen op

Vragen, opmerkingen of ideeën op het gebied van 
lee  aarheid, veiligheid, of sociale vraagstukken in 
Havelte en omgeving? Wijkagent Erik Smit en sociaal 
werker Henk van der Meer houden sinds deze week 
eens per twee weken op woensdag een spreekuur.

Wijkagent Erik Smit met sociaal werker Henk van der Meer. Foto: Gerrit Boer

Dat wijkagent Erik Smit en sociaal 
werker Henk van der Meer de 
samenwerking zoeken is niet vreemd. 
„Onze werkzaamheden hebben 
gewoon veel raakvlakken”, vertelt 
Smit. „Zeker op maatschappelijk- 
en sociaal gebied. Om deze reden 
trekken wij al langer met elkaar op 
in de dorpen.” In de bijna voorbije 
coronaperiode, toen het houden van 
een fysiek spreekuur niet mogelijk 
was, trokken de twee er geregeld op 
de fi ets op uit. „Dit hee   ons zoveel 
waardevolle gesprekken en informa  e 
opgeleverd dat we hebben besloten 
de samenwerking voort te ze  en en 
een vrij inloopspreekuur op te ze  en. 
Inwoners van Havelte, maar ook die 
van Uff elte, Darp, Wapserveen en 
Havelterberg zijn elke week welkom. 
Maar laat helder zijn, we zi  en er 
niet om aangi  en op te nemen. Het 
inloopspreekuur is bedoeld voor 
andere zaken. Aangi  e doen moet 
bijvoorbeeld gewoon via de site www.
poli  e.nl of 0900-8844.”

Door zichtbaar aanwezig te zijn in de 
dorpen, ligt de drempel voor inwoners 
lager om de wijkagent of de sociaal 
werker aan te spreken. Tenminste zo 
is de indruk van Smit en Van der Meer. 
„We worden sneller aangesproken 
wanneer er iets aan de hand is. En dat 

is natuurlijk 
pre   g. Zo 
weten wij 
beter wat 
er speelt in dorpen en kunnen we 
in een vroeger stadium problemen 
voorkomen of oplossen. Hoe eerder je 
signaleert, hoe kleiner de ingreep die 
nodig is”, zo zegt Van der Meer. Smit 
noemt als voorbeeld een inwoner van 
Havelte die onlangs op hem afstapte 
en zijn zorg ui  e over het gedrag en 
uitspraken van een plaatsgenoot. 
„Maar mensen komen ook op ons 
af met vragen over de lee  aarheid 
in hun woonomgeving. Bijvoorbeeld 
over overlast die ze ervaren van 
jeugd of verkeersoverlast. Belangrijk 
is in ieder geval dat de inwoners 
gehoord worden, want een voor ons 
ogenschijnlijk onbelangrijk onderwerp 
kan voor iemand juist heel erg 
belangrijk zijn.”

Signaleren
Ook voor de ‘sociale kant’ is  jdens 
de contacten met de inwoners veel 
aandacht, zo zegt Van der Meer. 
„We komen regelma  g verschillende 
eenzame mensen tegen die we 
proberen te s  muleren en te 
begeleiden om weer deel te nemen 
aan sociale ac  viteiten. Dat is dan een 
mooi één-tweetje met de wijkagent. 

Hij signaleert en brengt de informa  e 
bij mij waarna ik het vanuit mijn 
rol als sociaal werker verder oppak 
en probeer iemand uit zo’n sociaal 
isolement te halen.”
In Havelte en de omliggende dorpen 
zijn er steeds meer bewoners die zelf 
ini  a  even ontplooien in hun eigen 
buurt. „Zijn er vragen hoe zaken aan 
te pakken, dan zijn de mensen ook 
welkom bij ons. Daarom hebben 
we het laagdrempelig gehouden en 
is iedereen in de oneven weken op 
woensdag van 15.00 tot 16.00 uur 
welkom in De Veldkei.”

Wilhelminaoord
Het ini  a  ef van de wijkagent en 
de sociaal werker bestaat ook al in 
Wilhelminaoord. Wijkagente Marianne 
van Elp is daar in de even weken op 
dinsdag samen met de sociaal werker 
van Welzijn MensenWerk aanwezig 
op het spreekuur voor de inwoners 
van Vledder, Frederiksoord en 
Wilhelminaoord. Dat spreekuur vindt 
plaats van 14.00 tot 15.00 uur in Ons 
Dorpshuis.

Arjan Jonkers

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

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.
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Lezing Havelte Toen en Nu
Hoe wordt een dorpskruidenier een grootgru  er

De dorpskruidenier van vroeger had een belangrijke func  e binnen de dorpsgemeenschap. Dat is heden ten dage nog 
steeds zo met de plaatselijke supermarkt. 
Abe Brouwer van Albert Heijn Havelte en Frits Even van de vroegere Pick Pack supermarkten nemen u zondag 31 
oktober mee in de geschiedenis van deze overgang. Samen geven ze een uiteenze   ng over het reilen en zeilen binnen 
de supermarkten.

Tot ver in de vorige eeuw maakten de 
ambachtslieden in de dorpen alles wat 
hun dorpsgenoten nodig hadden en 
hadden er een winkeltje bij. 
Tot ver na de Tweede Wereldoorlog 
werden de dorpen nog bezocht door 
marskramers, kooplieden, venters, die 
hun waren huis aan huis aan de man 
probeerden te brengen. Zo kennen 
we de pakdragers die te voet, later 
ook wel per hondenkar en per fi ets de 
boer op gingen.

Een warme bakker kwam in elk dorp 
voor, die tevens zijn bakkerswaar 
uitven  e. En de kruidenier,  die eerst 
het boodschappenlijstje ophaalde 
en daarna de boodschappen thuis 
bezorgde en niet te vergeten de man 
met de ‘pietereuliekar’.
Later is dit beeld totaal veranderd. 
Men werd steeds mobieler. De 
dorpelingen stappen zelfs massaal in 
de auto om de boodschappen voor 
een week in te slaan. De  jd van de 

gezellige, kleine dorpswinkeltjes, waar 
ze alles hadden, ligt nu achter ons.   

De lezing van beide heren is dus op 
zondag 31oktober om 11.00 uur in 
de Veldkei te Havelte. Een geldig 
coronatoegangsbewijs is vereist. De 
toegang is € 5,- inclusief een kop koffi  e 
en cake.
Aanmelden kan via de gastvrouwen 
van de Veldkei of via Alice van Veen 
tel. 0620729439. Ook kan het via de 
e-mail: develdkei@welzijnw.nl

Welfare Havelte doet ook mee aan de Rabobank Clubsupport Ac  e!
De Welfare Handwerkgroepen Havelte, ac  ef in De Veldkei en in De Molenhof, kunnen een beetje extra fi nanciële steun 
dit jaar heel erg goed gebruiken!!
Door de Corona-perikelen zijn de bijeenkomsten een groot deel van dit jaar niet doorgegaan, maar ook de verkoop van 
de zelfgemaakte materialen is gestagneerd. Geen kraam op verschillende markten en geen deelname aan de oogstdag in 
Dwingeloo. 
Vandaar deze oproep om op ons te stemmen. Want elke stem is geld waard!!  

Hoe werkt het? 
Alle leden van Rabobank Het Drentse 
Land  kunnen van 4 oktober t/m 25 
oktober 2021 hun stem uitbrengen op 
hun favoriete vereniging of s  ch  ng. 
Hoe meer stemmen je als vereniging 
ontvangt, hoe hoger het bedrag dat 
je uitgekeerd krijgt van de Rabobank. 
Om te kunnen stemmen moet je dus 
lid zijn van de Rabobank Het Drentse 
Land!!  Door in te loggen via de app op 
je telefoon of via de computer op de 
website van de bank. 

Dus om te stemmen ga je naar: 
www.rabo-clubsupport.nl.  Je hebt 
daarbij de code nodig die je per brief 
hebt ontvangen van de Rabobank!! 
Heb je wel een rekening bij de 
Rabobank, maar ben je nog geen 
lid, meld je dan snel aan via  www.
rabobank.nl/par  culieren/leden. Het 
lidmaatschap is gra  s !!
Kunnen wij rekenen op Uw steun dit 
jaar? Kijk dan snel op Rabobank.nl/
clubsupport.

En heb je nu wel die brief ontvangen 
van de Rabobank, maar je weet 
niet precies hoe dat werkt met 
dat stemmen. Breng de brief dan 
bij Anneke Mol of Kor Reins, zij 
zorgen dan wel, dat je stem wordt 
uitgebracht!
Alvast heel erg bedankt namens 
Anneke Mol en alle deelnemers en 
vrijwilligers van de Welfare Havelte. 

Vooraankondiging bewonersini  a  ef op de 
Natuurwerkdag
Zaterdag 6 november a.s. wordt de na  onale Natuurwerkdag gehouden. 

De Groengroep Havelte werkt aan een 
plan waarbij inwoners van Havelte 
kunnen helpen om Havelte (nog) 
mooier te maken. Kom die ochtend 

helpen met schoff el en hark. 
Waar, hoe en of er koffi  e is met iets 
en lekkers? Lees het in de Kei van 3 
november a.s.

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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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 

Foto: H. WoninkEen ‘Kei’ van een foto
De ochtendzon door nevel bij hunebed. Het prach  ge natuur- en historieschouwspel.
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in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp,
De Molen in Nijeveen en De Koegang in Koekange? 
Vraag naar de combinatietarieven.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl
Adverteren?

Herfstac  viteiten in het Hol  ngerveld
De herfstdagen worden korter, de avonden langer, de temperaturen zakken en de kachel snort behaaglijk. Best wel een 
reden om lekker thuis te blijven zi  en. Maar toch nog véél meer een reden om er juist op uit te trekken en de magische 
verandering van de rijkelijk verkleurende natuur te zien, te voelen en te ruiken. De vele kleuren groen maken plaats 
voor geel, oranje, rood of bruin. Paddenstoelen schieten uit de grond. De bodem ligt bezaaid met eikels, kastanjes en 
beukennootjes. Dé  jd om te zoeken en te verzamelen. 

De herfstvakan  e is daar een prima 
gelegenheid voor. Op veel plaatsen 
worden wandeltochten, beleefroutes 
en speurtochten georganiseerd. Ook 
het Hol  ngerveld bij Havelte doet daar 
aan mee. 
Wilt u er ook op uit en genieten van 
deze mooie  jd? Meldt u zich dan aan 
voor de 2-uur durende Natuurrijke 
IJs-en Oorlogwandeling. Deze 
wandeling is op donderdagmiddag 
21 oktober, vertrek 13.30 uur bij 
het kantoor van Tourist Info Havelte. 
Tijdens de wandeling nemen ervaren 
gidsen wandelaars mee langs de rijke 
historie van dit boeiende gebied. 
De wandeling staat helemaal in 
het teken van de ijs  jd, oorlog én 
natuurlijk de natuur. De tocht van 
circa 4 kilometer eindigt met een kop 
koffi  e en OERDrentse stoet. Kortom 
een heerlijke, spor  eve ac  viteit voor 
jong en oud. Aanmelden is verplicht 
en kan via wandelingmetgids@gmail.
com of  jdens kantooruren bij TIP 

Hol  ngerveld, van Helomaweg 18, 
Havelte (telefoonnummer: 0521 
341222). Kijk voor meer informa  e en 
verdere datums van deze wandeling 
op: 
www.drenthe.nl/regio-s-en-dorpen/
zuidwest-drenthe. 

Op zondag 24 oktober is er de 
mogelijkheid deel te nemen aan de 
OERwandeltochten. Ontdek deze 
heerlijke (frisse) herfstwandeltocht 
langs de unieke plekken op het 
Hol  ngerveld. De 3 uitges  ppelde 
routes lopen door verschillende delen 
van dit unieke natuurgebied. Tijdens 
de routes langs o.a. de Schaapskooi, 
hunebedden, gra  euvels, bomkraters, 
de Meeuwenkolonie (de 15 
kilometertocht) ontdek je waarom dit 
gebied ‘gekneed door ijs en oorlog’ zo 
bijzonder is. 
• Afstanden: ± 5 kilometer ± 10 
kilometer ± 15 kilometer. 
•  Tijds  p: inschrijven kan tussen 10.30 

uur en 14.00 uur bij Brasserie OER, 
van Helomaweg 18, 
7971 PX Havelte. Inschrijven voor de 
15 kilometer kan tot 13.00 uur

•  Prijs: € 6,00 p.p. volwassenen | 
€ 4,00 p.p. kinderen (5 t/m 12 jaar) | 
kinderen tot en met 4 jaar gra  s. 
De prijs is inclusief een versnapering 
voor onderweg (ontvang je  jdens 
de start). 

Voor de fi etslie  ebbers is er de 
gelegenheid om op zaterdagmiddag 
23 oktober aan te sluiten bij 
de “Fietstocht langs de fl anken 
van de Havelterberg”. Dit is een 
archeologische fi etstocht van 
ca. 20 km o.l.v. een gids rond de 
adembenemend mooie Havelterberg, 
langs groepen gra  euvels en de 
prach  ge hunebedden en sporen 
uit WO-2. Vertrek 14.00 uur bij TIP 
Informa  ecentrum. Aanmelden 
via telefoon 06 268 02 024 of mail 
wandelingen@oermuseum.nl

Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389
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Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251
www.pizzariminihavelte.nl

Open op donderdag t/m zondag 
Winterslui  ng van 

22 november tot 14 januari
Voor menu en openings  jden: zie website

GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Wij zijnverhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT

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. Onder leiding van de ervaren Femke Heythekker wordt een 
Optrommelac  e gestart, waarin die inspraak goed mogelijk is. Bovendien kan dat 
allemaal binnen een heel redelijke termijn, dit jaar nog, tot resultaat leiden.

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

In een dorpsvisie wordt aangegeven 
wat volgens de bewoners de gewenste 
ontwikkelingen zijn om Havelte een 
fi jne 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 par  jen als de gemeente, Ac  um 
en andere relevante organisa  es het 
gesprek aangaat.    

De Optrommelac  e die Femke 
Heythekker al op meer dan 20 
gemeenten hee   beproefd, blijkt een 
goede manier om de bewoners te 
betrekken bij het vernieuwen van de 
dorpsvisie. Daarmee kan iedereen zijn/
haar zegje doen. Naar verwach  ng zijn 
‘woningbouw’, ‘groenonderhoud’ en 
‘lee  aarheid’ terugkerende thema’s 
die veelvuldig benoemd worden. Maar 
bijvoorbeeld ook de manier waarop de 
sportverenigingen in het dorp kunnen 
worden ondergebracht zal zeker 
meegenomen moeten worden in de 
dorpsvisie. 

Naar de Dorpsgemeenschap Havelte 
hoopt, stelt de gemeenteraad de 
defi ni  eve beslissing  hierover uit tot 
een duidelijke mening van de inwoners 
is gehoord.

Havelte wacht niet langer, 
maar wil zelf het ini  a  ef nemen.

Hee   u interesse om mee te denken 
en mee te werken aan deze ac  e, meld 
u dan aan bij de Secretaris van de 
DorpsgemeenschapHavelte, 
info@dorpsgemeenschaphavelte.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
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Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

Tegenover me zit zijn dochter. We zijn in de kamer van het verzorgingshuis waar
haar vader afgelopen nacht overleed. De meeste praktische punten voor zijn
uitvaart hebben we besproken, samen met haar twee broers. Maar nu zit ik een
moment alleen met haar. Ze heeft me zojuist de kleding laten zien waarvan ze
graag wil dat haar vader die aan gaat krijgen: een nette pantalon, een mooi
overhemd en een stijlvol gilet. ‘Hij was altijd zo’n heer.’ Ze zucht.

 Heer

Ik volg haar blik naar een foto van haar vader in een rolstoel. Enkele jaren geleden kreeg hij een
herseninfarct.  Daarna werd het voor hem onmogelijk om door de stad te struinen, of de markt 
te bezoeken, wat hij tot dan toe zo graag deed. Tiptop zag hij er dan altijd uit, vertelt ze me. 
Nette kleding, goed verzorgd en niet te vergeten zijn favoriete aftershave.
Samen met mijn collega verzorg ik nu haar vader. We hebben afgesproken dat we hem
overbrengen naar de rouwkamer en dat zijn kinderen hem daar weer terug zullen zien. Ze vinden
het moeilijk om hem uit zijn vertrouwde omgeving te zien vertrekken.
Wanneer we bijna klaar zijn voor vertrek, valt mijn oog op het flesje aftershave op het tafeltje. 
Ik besluit het samen met zijn leesbril mee te nemen; ze lijken beide zo bij hem te horen. Dan
kunnen zijn kinderen straks aangeven of we ze wel of niet op doen bij hun vader.
Wanneer ik hen dat een klein uurtje later vraag, zijn ze eenduidig. Dat geurtje hoort absoluut bij
hem, dus dat moet op. En zo blijft het de dagen die volgen tot de dag van zijn uitvaart. Iedere dag
zijn de kinderen bij hem en elke keer spuiten ze nog een beetje van zijn aftershave op zijn kleding
en in de kamer. ‘Nu ruikt alles lekker naar papa.’
Op de dag van de uitvaart overhandig ik het flesje aan zijn dochter. Ze kijkt me aan: ‘Niet tegen
mijn broers zeggen hoor, maar ik heb mijn vaders aftershave in de kraag van mijn jas gespoten.’
Ze moet even slikken: ‘Zo kan ik hem ook na vandaag nog een klein beetje bij me houden.’ 
En dat eenvoudige zinnetje doet ook mij even slikken. DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

20 okt. Vrouwenvereniging Havelte; ROVA afvalverwerker
21 okt. Natuurrijke ijs- en oorlogwandeling Hol  ngerveld - vertrek 13.30 uur
20 okt. De Kei nr. 19
22 okt. Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte
23 okt. Fietstocht langs de fl anken van de Havelterberg - vertrek TIP 14.00 uur
24 okt.   Herfstwandeltocht Hol  ngerveld; 5, 10 of 15 km - vanaf 10.30 uur
24 okt. Bourgondisch Westerveld Rally
24 okt. Zondagmiddagconcert - De Veldkei, Havelte - 14.00 uur
31 okt. Lezing Havelte Toen en Nu - De Veldkei, Havelte - 11.00 uur
  3 nov. De Kei nr. 20
  3 nov.  Vrouwen van Nu Havelte; lezing van dhr. W. van der Wijk - De Veldkei, 

Havelte -  19.45 uur
  5 nov. Lichtjesavond 

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /NLD ([Gebaseerd op '[Kleinste bestandsgrootte]'] Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


