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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250
Foto: Marijke Telkamp

Schoolkorĩaltoernooi 2021 was een groot succes!
Het lijkt inmiddels alweer even geleden, maar op woensdag 6 oktober
waren ruim 250 leerlingen uit de gemeente Westerveld acƟef op het
schoolkorĩaltoernooi. Met afmelding van 5 van de 11 scholen was dit een
vele malen grotere opkomst dan we hadden verwacht. We hopen dat iedereen
een leuke middag heeŌ gehad. Voor ons was het zeker geslaagd! Uiteindelijk
werden de prijzen eerlijk verdeeld tussen de verschillende scholen.
Aan het einde van de dag werd er
afscheid genomen van Jannie Leﬀers,
die zich maar liefst 40 jaar lang hee
ingezet voor de commissie. Wij zijn
Jannie hiervoor ontze end dankbaar.
Ook willen wij graag alle sponsoren
bedanken. Zonder hun bijdrage is
het voor ons niet mogelijk om een
schoolkor altoernooi te organiseren.
Sponsoren, bedankt!
Vond uw kind het leuk om aan het

Adverteren?
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schoolkor altoernooi mee te doen en
zou hij of zij wel eens een kijkje willen
nemen bij een kor alvereniging?
Geïnteresseerden zijn al jd welkom
voor een aantal vrijblijvende
proe rainingen.
Neem contact op met KORU uit
Uﬀelte (koru.uﬀelte@outlook.com)
of Moedig Voorwaarts uit Wapserveen
(secretaris@moedigvoorwaarts.nl)
en kom een keer langs!
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De volgende Kei verschijnt op 1 december 2021.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 24 november
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 parƟculieren en medewerkers
Erik de Min, Havelte, www.plusdemin.nl, 06 8343 6455
COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen,
06-22060552, www.coachprakƟjknika.nl

KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen,
06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl
SMART VOEDINGSADVIES, voor een gezonde relaƟe met eten
Nicolien Klein, 06-52452870, www.smartvoedingsadvies.nl
MUZIEKSPEL, prakƟjk 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
21 nov.
28 nov.
5 dec.

Havelte
Havelte
Havelte

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. Aukje Westra
mw. P. van der Zee (Havelte)
mw. J. Luten (Zuidwolde)

laatste zondag kerkelijk jaar
1e advent
2e advent

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

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

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij zijn
verhuisd
!
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Bazaar
Welfare handwerkgroep
Havelte afgelast
20 november aanstaande zou
de jaarlijkse bazaar van de
Welfare Handwerkgroep Havelte
plaatsvinden.
Aangezien de maatregelen rondom
Corona weer zijn aangescherpt zijn
we genoodzaakt om de bazaar af te
gelasten.
Dit is bijzonder teleurstellend, zeker
voor alle vrijwilligers die al Ɵjden
met de voorbereidingen bezig zijn.
Maar we blijven posiƟef. Wie weet
kunnen we op termijn toch weer iets
organiseren. Maar als u interesse heeŌ
in onze producten kunt u alƟjd kijken
bij de vitrines in de Veldkei, waar vele
arƟkelen staan uitgestald. Ook kunt
u ons volgen op facebook, waar we
regelmaƟg foto’s plaatsen van nieuwe
arƟkelen. Alle arƟkelen zijn te koop via
Anneke Mol 0521-341667.
Wij hopen dat u ons blijŌ steunen en
wie weet tot binnenkort!!

Een ‘KEI’ van een foto
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.
We zien uw inzending graag
tegemoet.

Foto: Kees Heij

Een ‘Kei’ van een foto
Onderhoudsploeg op het HolƟngerveld.

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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Zingend

IJSCLUB HAVELTE
Jaarvergadering

het voorjaar in!!!

Op dinsdag 23 november 2021
om 20.00 uur
in de kanƟne van de ijsbaan

Popkoor Voices4U uit Havelte gaat 3 maanden
repeteren voor een

Agenda ter tafel

Bruisend Voorjaarsconcert!!!
en wel op zondagmiddag 3 april 2022.

Voor degenen, die nog geen lid zijn,
bestaat de gelegenheid om
lidmaatschapskaarten te kopen
voor aanvang van de jaarvergadering
van 19.30 tot 20.00 uur.

Zing je graag? Dan heb je nu de kans om de sfeer
te proeven en gezellig mee te doen met ons koor
van 25 dames en heren. Iedereen is welkom!
We beginnen dinsdagavond 11-01-2022
om 20.00 uur in De Veldkei te Havelte.

Tarieven Lidmaatschapskaarten:
Gezinnen € 7,50
Individuele leden € 5,Inwoners van 18 jaar en ouder dienen
individueel lid te zijn.

Doe mee!!! en geef je op
via secretariaat@voices4U.nl
De kosten voor
dit project bedragen
slechts €30,voor 3 maanden.

NA 1 DECEMBER WORDEN DE TARIEVEN
MET 50% VERHOOGD.

Film Supernova in de Veldkei
Supernova is een prachƟge hartverwarmende en ontroerende film.
Sam is al 20 jaar samen met zijn
partner Tusker. Met hun caravan
reizen ze door Engeland. Ze bezoeken
vrienden, familieleden en diverse
locaƟes. Het stel wil van elkaars
gezelschap genieten, omdat bij
Tusker twee jaar geleden demenƟe
vastgesteld werd. Gedurende de trip
blijken hun visies op de toekomst

niet overeen te komen en worden
geheimen onthuld.
We vertonen deze film op vrijdag
10 december vanaf 20.00 uur in de
Veldkei te Havelte. De zaal is open
vanaf 19.30 uur. Entreeprijs
€ 7,50.
Opgeven van tevoren bij Lourens
Koomans, tel. 0521-340460

of mail:
koomans@wxs.nl
U kunt contant
betalen maar ook
digitaal.
I.v.m. corona
scannen wij de
QR code van uw
vaccinaƟebewijs.

vanaf
50

€17

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.

Havelte
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Sportshirt te bestellen op
https://ilovemeppel.nl/havelte
Overige shirts via drukkerij@kleen.nl
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ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?

altijd scherp!

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

notariaat & mediation

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Bakkerij
het

Uffeltje
• 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
bakkerijhetuﬀeltje@gmail.com
bakkerijhetuﬀeltje
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Stotijn
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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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

€ 107,00

€ 102,00

€ 97,00

€ 125,00

€ 118,50

€ 112,50

Prijs per mm

Prijs per mm

Prijs per mm

1/1 pagina
1/1 pagina achterzijde

185 x 271 mm

1-koloms-adv.
uitsluitend op voorpagina

58 mm breed

€ 0,42

€ 0,39

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
4 regels: € 94,00
1 regel: € 43,00
5 regels: € 115,00
2 regels: € 52,00
6 regels: € 136,00
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.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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€ 0,36

Particuliere
advertenties
Op basis van 1 kolom
(58 mm breed) € 0,26
per mm in de hoogte.
Min. advertentiebedrag
€ 7,50 (incl. BTW)

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

Telefoon 0522 255 449
drukkerij@kleen.nl

Advertentiekosten De Kei

Advertentiekosten De Kei 2021

www.kleen.nl
dekei@kleen.nl
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Uw tuin... onze zorg!

KRYHQLHUVEHGULMI


JURHQYRRU]LHQLQJVEHGULMI
ERRPYHU]RUJLQJ
KRYHQLHUVEHGULMI
EHVWUDWLQJHQ
hoveniersbedrijf
JURHQYRRU]LHQLQJVEHGULMI
groenvoorzieningsbedrijf
ERRPYHU]RUJL
QJ
boomverzorging
ZZZFRPIR
UWXLQQO
EHVWUDWLQJHQ
+DYHOWH0HSSHO
www.comfortuin.nl

Havelte - Meppel
ZZZFRPIRUWXLQQO
0522 255 389

+DYHOWH0HSSHO

 


    

Vooraankondiging dichtbundel
Mijn naam is Egbert Middelveld
Ik woon in Uﬀelte op de Goorn 34.
Met plezier laat ik u weten dat over twee, drie
maanden uitgeverij Boekscout een gedichtenbundel
door mij geschreven gaat uitgeven.
Ik heb een bundel van 141 gedichten
geschreven met als thema’s het
klimaat, relaƟes, natuur, maar ook
bevat de bundel gedichten vanuit
een pedagogische, humorisƟsche,
nostalgische en persoonlijke sfeer.
Ik heb veel plezier aan het schrijven
ervan gehad, en om het resultaat dan
vervolgens op te slaan en er niets
mee doen, vond ik zonde. Nadat ik
het manuscript naar Boekscout had
gestuurd, kreeg ik een enthousiaste

reacƟe terug en dat ze de bundel
graag willen uitgeven.
Mocht u na het lezen van het
bovenstaande nieuwsgierig zijn
geworden naar deze bundel, dan kan
ik u aanmelden bij Boekscout voor het
ontvangen van een promoƟemailing
als mijn gedichtenbundel uit komt.
Als u mij een mailtje stuurt (egbert.
middelveld@home.nl) waarin u
mij toestemming verleent om uw
emailadres naar Boekscout te sturen

voor een éénmalige promoƟemailing,
dan ontvangt u die mailing geheel
vrijblijvend op het moment dat mijn
bundel uit komt. De uitgever heeŌ
mij verzekerd dat je e-mailadres
alleen gebruikt zal worden voor het
verzenden van de promoƟemailing
van mijn boek. U zult dus eenmalig
een bericht van hem ontvangen. Dat
is in mijn contract met Boekscout
ook als volgt vastgelegd: “De uitgever
zal de door de auteur verstrekte
e-mailadressen uitsluitend en
eenmalig gebruiken voor toezending
van de promoƟemailing voor het boek
van de auteur. De adressen zullen
niet voor andere doeleinden worden
gebruikt, en ze zullen ook niet aan
derden worden verstrekt.”
Voelt u zich tot niets verplicht, ik ben
trots op mijn bundel en laat u graag
weten dat hij uitkomt.

KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
met alle aandacht voor uw kind.
Flexibel, vertrouwd, een tweede thuis.

Open op donderdag t/m zondag
Winterslui ng van
22 november tot 14 januari
Voor menu en openings jden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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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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Zweverig
gedoe?

Bij het adres waar ik moet zijn, zie ik door het raam dat de verhuisdozen tot aan het plafond
staan opgestapeld. Het maakt dat ik even twijfel of ik wel bij het juiste huis ben. Ik bel toch aan.
Er doet een vrouw open met dikke wollen sokken aan, een veel te grote trui en een joggingbroek.
‘U heeft me gebeld in verband met het overlijden van Thijs?’ Ze knik en barst in huilen uit.
Met haar handen gebaart ze dat ik binnen kan komen. Vanuit de keuken, aan het einde van het
halletje, kijken nog drie gezichten me ontredderd aan. Haar broer, zijn vrouw en een dierbare
vriendin, zoals later zal blijken.

Ik kijk om me heen, terwijl haar broer naast haar gaat zitten. ‘Neem je tijd, maar probeer me mee te nemen in de situatie.’
nodig ik haar uit. Ze snikt. ‘Wil je thee? Of liever koffie?’ Ik kijk haar aan. ‘Dat komt straks wel.’ Ze begint te vertellen, met
horten en stoten. Afgelopen nacht heeft ze voor het eerst hier geslapen. Gisteren is ze verhuisd vanuit Utrecht hier naar toe.
Een enorm drukke dag, die voor haar fysiek eigenlijk te zwaar was.
Ze is in een hele diepe slaap gevallen en vanochtend toen ze wakker werd en hem aanstootte reageerde hij niet. ‘Het is zó
oneerlijk!’ Ze schreeuwt het in haar onmacht uit. Haar broer neemt het over: ‘Mijn zusje is ongeneeslijk ziek. Ze heeft
kanker. Thijs heeft haar desondanks ten huwelijk gevraagd. Ze zijn net vier maanden getrouwd. En het ziekenhuis in
Groningen kan haar vorm van kanker beter behandelen dan dat van Utrecht. Daarom is ze bij hem ingetrokken.’
Een paar dagen later tref ik haar alleen. Ze vertelt dat ze heel dankbaar is voor de hulp van de mensen om haar heen, maar
dat ze écht alleen moet zijn. Om te kunnen beseffen dat hij er werkelijk niet meer is. ‘Weet je?’ ze kijkt me over het randje
van haar kopje thee aan. ‘Ik denk dat hij het gewoon niet aankon om afscheid van mij te moeten nemen. Daarom is hij vast
vooruit gegaan.’ Haar gezicht houdt ze een beetje scheef als ze mijn reactie peilt. ‘Of vind je dat zweverig gedoe?’ Wat ze
zegt moet ik even laten bezinken, maar dan antwoord ik: ‘Dat zou wel écht de ultieme uiting van liefde zijn.’
Na zijn uitvaart ga ik nog twee keer thee bij haar drinken en app ik haar af en toe. Haar eigen situatie gaat steeds verder
achteruit. Toch gaat ze terug naar Utrecht. Terug naar haar roots. Wanneer ik haar een paar weken later wil appen zie ik in
het scherm de datum staan waarop ze voor het laatst online was. Ik realiseer me dat ook zij is overleden en kan alleen maar
hopen dat ze gelijk heeft gehad en dat hij haar heeft opgewacht.
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
17 nov.
17 nov.
18 nov.
23 nov.
26 nov.
1 dec.
10 dec.
15 dec.
15 dec.

De Kei nr. 21
Vrouwenvereniging Havelte Geert Drogt vogelwacht
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - vertrek 13.30 uur
Jaarvergadering IJsclub Havelte - kanƟne van de ijsbaan - 20.00 uur
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte
De Kei nr. 22
Film Supernova - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
De Kei nr. 23 - laatste Kei van 2021
Vrouwenvereniging Havelte; Kerst

Let op! In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zou het kunnen zijn dat
bepaalde acƟviteiten afgelast/opgeschort worden. Voor meer informaƟe adviseren wij u
contact op te nemen met de organisaƟe.
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Elke maandag:
- Welfare Handwerkgroep Havelte - De Veldkei,
Havelte - 13.30-15.30 uur
- RepeƟƟe Vrouwenkoor De Liesterkrallen De Veldkei, Havelte - 9.30-11.30 uur
Elke woensdag: Sjoelen - De Veldkei, Havelte, info
A. Nijmeijer, 0521-343418. Nieuwe leden welkom!
14.00-15.45 uur
Elke donderdag: RepeƟƟe Mannenkoor De Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.30 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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