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Basisscholieren van De Bosrank steken de handen uit de mouwen om
de heide nog mooier te maken. (Foto Han Wonink).

Bosrankers maken heidevelden nog mooier
Nadat in oktober scholieren uit Wapserveen en Uﬀelte de heide hadden
’schoongemaakt’, was het half november de beurt aan leerlingen van de
Bosrank uit Havelte en Darp.
Zo’n der g basisscholieren
verwijderden samen met vrijwilligers
van de Vogelwacht Uﬀelte dennetjes
in de omgeving van Havelte. 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 Bosrankers kregen tevens van
medewerkers van Landschapsbeheer
Drenthe een excursie over

Adverteren?
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het heideveld. Halverwege de
werkzaamheden werden ze namens
Staatsbosbeheer, eigenaar van het
terrein, voor hun inspanningen
beloond met iets lekkers. En na afloop
bedankt voor de manier, waarop ze
dit stukje Drenthe weer een beetje
mooier hebben gemaakt.
De kinderen kunnen zich voor de
vogels ook op een andere manier
verdienstelijk maken. In februari
komen vrijwilligers van de Vogelwacht
op school vertellen over het nut van
nestkastjes. En om te ervaren hoe
het nog prille vogelleven zich in de
nestkasten ontwikkelt. In het voorjaar
gaan de kinderen dan gezamenlijk op
pad om te kijken of er broedsels in
allerlei nestjes zi en en hoe het een
paar weken later met de ‘jonkies’ gaat.
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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250
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De volgende Kei verschijnt op 15 december 2021.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 8 december
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
5 dec.
12 dec
19 dec

Havelte
Online
Havelte

10.00 uur
10:00
10:00

mw. J. Luten (Zuidwolde)
ds. Vijko Top
ds. Aukje Westra

2e advent
3e advent Projectkoor met Lessons&Carolls
4e advent

Onder voorbehoud van verdere maatregelen m.b.t. Covid-19

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen

Stotijn

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

DESKUNDIG, TREFZEKER
EN VOORDELIG

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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InzamelingsacƟe voor Voedselbank bij Supermarkten
Op zaterdag 11 december aanstaande wordt door de voedselbank Westerveld een inzamelingsacƟe gehouden voor de
32 aangesloten huishoudens in Westerveld. Er zijn op deze dag vrijwilligers bij de supermarkten aanwezig om de klanten
op de acƟe te aƩenderen en vragen te beantwoorden. De acƟe wordt gehouden in samenwerking met de supermarkten
in Westerveld: AH Abe Brouwer in Havelte, AH René Brouwer in Dwingeloo, COOP Doede Simonides in Diever en COOP
Doede Simonides in Vledder.
In de gemeente Westerveld maken
een wisselend aantal huishoudingen
gebruik van het aanbod van de
voedselbank. Door middel van
screening wordt steeds bepaald
of een huishouding in aanmerking
komt. Jammer genoeg is het aanbod
van volwaardige producten vaak
niet evenredig met de behoe e.
Het streven is per gezin 25
consumenteneenheden per week
in het voedselpakket. De ac e om
wel goede houdbare producten in
te zamelen is noodzakelijk om de
komende jd de pakke en voor de
klanten aan te vullen, zodat er een
aantal redelijk gezonde maal jden

Een ‘KEI’ van een foto
Hee u ook een bijdrage voor de
rubriek Een ‘Kei’ van een foto? Mail

gemaakt kunnen worden.
OPROEP vanuit Voedselbank
Westerveld aan alle inwoners, die het
kunnen missen: wilt u iets doneren
voor de mensen in onze gemeente,
die door wat voor oorzaak dan ook,
jdelijk niet meer in staat zijn om
zelf voldoende te voorzien in hun
dagelijkse behoe e aan eten en
drinken. In de supermarkten zijn
lijstjes beschikbaar met te doneren
producten. Alleen houdbare
producten worden gevraagd, zodat die
enig jd opgeslagen kunnen worden.
Ook staan er speciale verzameldozen
voor DE punten, lever uw punten in
voor gra s koﬃe voor de voedselbank!

Uiteraard houdt VB Westerveld
zich het hele jaar door aanbevolen
voor gi en, zowel in natura
als financieel (per bank: rek.
nr. NL55RABO0101056672 m.v.v.
Westerveld). De Voedselbank hee de
ANBI status.
Op de website van Voedselbank
Zuidwest Drenthe, waar VB
Westerveld, samen met Meppel en
Hoogeveen deel van uitmaakt, vindt u
meer informa e over de voedselbank:
www.voedselbankzuidwestdrenthe.
nl. Het mailadres en telefoonnummer
staan daarop vermeld.

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. We zien uw inzending graag
tegemoet.

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

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van
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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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Film Supernova in de
Veldkei
Supernova is een prachƟge hartverwarmende en ontroerende film.
In verband met de aangescherpte
coronamaatregelen kan de film
Supernova op 10 december niet
doorgaan.
In januari wordt er opnieuw bekeken
of het mogelijk is om de film alsnog te
laten doorgaan.

Een pareltje in het HolƟngerveld: Brandeveen. Foto: Hans Krol

Scan-, print- en kopieerservice van

Bouwtekeningen
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

www.kleen.nl

Een ‘Kei’ van een foto

Noteboomstraat 68 Meppel
T 0522 255449 drukkerij@kleen.nl

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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Terugblik lichtjesavond in Havelte
Wie op 5 november in het begin van de avond Havelte uit reed richƟng kerk,
zag dat er een indrukwekkende zee van lampjes opdoemde, aŅomsƟg van
de begraafplaats. Samen met de klanken van een doedelzakspeler werd op
deze manier sƟl gestaan bij de velen die ons lief waren, maar alleen nog in
herinnering voort leven.
Onder een omvangrijke LED verlich ng
stonden ca. 1500 potjes met waxinelichtjes. Door een grote groep
aanwezigen werden ca. 200 speciaal
versierde en verlichte potjes bij het
graf van een dierbare gezet. Of in het
rode hart, voor een overleden iemand
buiten de Havelter begraafplaats.
Na het plaatsen van een lichtje had
men in de kerk gelegenheid om te
luisteren naar muziek of gedichten
van vooral inwoners uit eigen dorp.
Door ds. Top werd het thema kort
toegelicht.

Adverteren?

Hoewel deze ac viteit werd
georganiseerd door kerk en
begrafenisvereniging, was de
uitvoering alleen mogelijk door de
vele vrijwilligers uit alle geledingen
van het dorp. Net als in 2019 was het
weer opvallend hoe weinig moeite
het kos e om hiervoor vrijwilligers
te vinden. Heel veel dank hiervoor.
Ook een woord van dank aan de
handelsvereniging die ons weer
belangeloos de LED verlich ng ter
beschikking stelde.
Omdat er volgend jaar in Uﬀelte

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

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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plannen zijn voor een lichtjesavond
is het doel om in 2023 deze ac viteit
te herhalen. Hopelijk kunnen we ook
dan weer rekenen op even zoveel
enthousiasme. Nogmaals dank
namens:
OrganisaƟe lichtjesavond
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0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

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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Wat is een Knarrenhof - De oorsprong - deel 1

De oorsprong van de Knarrenhof
De term “Knarrenhof” is geïnspireerd op de typetjes van Van Kooten & De Bie.
Wij zien het als een Geuzennaam en voor het heŌ in eigen hand nemen. Zoals
Kees van Kooten als krasse knar besloot zijn eigen Knarrenhof te bouwen toen
bleek dat zijn Harley-Davidson niet in de gang van het bejaardenhuis paste.
De naam Knarrenhof wordt niet door
iedereen gewaardeerd. Het is de
landelijke naam, lokaal wordt meestal
een andere naam gekozen. Wij
noemen ons project ‘Hof van Havelte’.
Ja, we worden ouder. Nou, en? Oud
worden is namelijk niet erg en kan
heel leuk zijn als je het ouder worden
bijƟjds organiseert. Ook dan kun je
nog veel lachen, genieten en midden
in de samenleving staan.
Maar “Oud” wordt vaak op een
negaƟeve manier uitgelegd. Eenzaam,
sƟl, afgedaan, ouderwets, buiten het
leven staan, alleen een Ɵkkende klok
verbreekt de sƟlte.
Sinds 2010 is de landelijke SƟchƟng
Knarrenhof acƟef en heeŌ ze een rol
gespeeld in de hernieuwde aandacht
voor het wonen in hołes. De naam
Knarrenhof is geregistreerd, een R
in een rondje achter de naam. Dit
omdat inmiddels projectontwikkelaars
goede sier probeerden te maken met
“Knarrenhof project” maar dan met
heel dure woningen.
Er zijn inmiddels 27.000 Knarrenhof
geïnteresseerden in Nederland

verdeeld over 330 gemeenten.
De Knarrenhof begint niet zelf ergens.
Een z.g. trekkers-/startersgroep moet
op zoek gaan naar een locaƟe, medegeïnteresseerden zien te vinden, de
gemeente benaderen en daarna kun
je je melden bij de Landelijke SƟchƟng
Knarrenhof. Als zij mogelijkheden zien
dan kun je, zoals wij ervaren hebben,
bouwen op hun begeleiding in de
projectontwikkeling, de organisaƟeen groepsprocessen, juridisch,
onderhandelen, zorg- en energie
coöperaƟes, inkopen enz., enz.
De gemiddelde leeŌijd van de
bewoners in een Knarrenhof is
62,5 jaar en de huurders en kopers
verdienen tussen de 0,5 en 3 keer
modaal. Het streven is een goede mix,
geen arme of rijke Knarrenhof, ook
geen project met alleen 80-jarigen,
dan zou je te kwetsbaar worden.
De landelijke SƟchƟng Knarrenhof is
tegen speculeren en streeŌ niet naar
maximale winst en rendement. Wel
zakelijk. Zij vragen niet de hoofdprijs
maar wel een faire prijs.
Eerlijkheid en bevlogenheid zijn nogal

zeldzaam in de vastgoedwereld, juist
daarom hebben we het ook opgericht
en zijn we 100% onaĬankelijk. Zoals
de waard is vertrouwt hij zijn gasten,
zullen we maar zeggen over mensen
die vreemde verhalen over ons
verspreiden.
‘We gaan door met waar we voor
opgericht zijn, juist vanuit de
afschuw van de ikke - ikke cultuur in
de vastgoedwereld. We zijn liever
bevlogen dan sƟnkend rijk’ aldus Peter
Prak, de oprichter van Knarrenhof.
Nu, 10 jaar nadat Knarrenhof is
begonnen komen steeds meer
projecten tot stand. Zwolle in 2017,
Hardenberg in 2020, Gouda in 2021,
Zutphen, Emmen Zeewolde en Hasselt
in 2022.
Belangstelling?
Aanmelden kan per huishouden bij de
landelijke Knarrenhof voor eenmalig
€ 15,- en vermelding gemeentenaam,
dus niet dorpsnaam www.knarrenhof.
nl/inschrijven
Vervolg in volgende Kei-uitgave:
Wat is een Knarrenhof / Hof van
Havelte

Like De Kei op Facebook

Verenigingsdrukwerk

ranje Zwar
t
v. O
v. Wanneperveen
Opgericht 1 april 1949

Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks,
à\HUVSRVWHUVUHFODPHERUGHQHQPHHUYRRUYHUHQLJLQJHQ
JLQJHQ
in Meppel en omstreken.
venb er’
ove
Bovenbo
eB
Sportpark ’De
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Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

Alles voor je club

www.facebook.com/regiobladdekei
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Uw tuin... onze zorg!
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hoveniersbedrijf
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groenvoorzieningsbedrijf
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www.comfortuin.nl

Havelte - Meppel
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0522 255 389
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Geen kerstmarkt in
Havelte

Hartverwarmende financiële ondersteuning van de
inwoners van Havelte voor het ReanimaƟenetwerk

Nu er weer strengere maatregelen in
zijn gegaan met betrekking tot Corona
kunnen wij geen kerstmarkt organiseren
zoals wij dat het liefste doen.
Toegangscontrole en afstand houden
passen niet bij de informele sfeer
die we voor dorpsbewoners en
omwonenden willen creëren om
elkaar te ontmoeten.
Dus ook dit jaar wordt de kerstmarkt
afgelast. Wij houden moed dat we u
volgend jaar op de zaterdag voor kerst
wél weer zien bij de marktkraampjes
met streekprodukten, de acƟviteiten
voor de kinderen en de warme
glühwein.

Toepasselijker kan het haast niet, maar de inwoners van Havelte hebben
dit jaar hartverwarmend gehoor gegeven aan de oproep van de SƟchƟng
ReanimaƟenetwerk Havelte om het netwerk financieel te ondersteunen.

Namens de voorziƩer van Volksfeest
Havelte, Johan Pekel

Het bestuur wil dan ook op deze
manier al die mensen hartelijk
bedanken die rechtstreeks geld heeŌ
overgemaakt, op de sƟchƟng hebben
gestemd bij de Raboclubsupport,
of meegeholpen hebben de
staƟegeldbonnenzuil bij AH Abe te
vullen. In totaal werd ruim 2000
euro ontvangen! Het sparen voor
de toekomsƟge vervanging van
apparatuur zit hiermee keurig op
schema. Een aandachtspunt blijŌ
het aantal vrijwilligers in het dorp
dat opgeroepen kan worden bij
een mogelijke reanimaƟe. Ook hier

zit Covid in de weg: cursussen om
reanimeren te leren konden niet
doorgaan en informaƟebijenkomsten
zijn niet te organiseren. Toch doet
het bestuur een dringend beroep
op inwoners die belangstelling
hebben om reanimeren te leren of
dat al kunnen, zich aan te melden
zodat, zodra alles weer normaal is
onmiddellijk de nodige dingen in gang
gezet kunnen worden.
Aanmelden kan via:
reanimaƟenetwerkhavelte@gmail.com
of telefonisch 343222 of 342956

Klusbus

Martijn

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
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kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
06-54221090
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Uitvaren

Wat kan ik doen?’ De tranen staan nog op zijn wangen, toch besluit hij het
voortouw te nemen. Hij is immers de oudste. Na hem komen nog drie zussen.
De jongste daarvan heeft echter al een concreet plan: ‘Susanne, ik wil wel een
tekening maken om op de voorkant van de kaart te zetten. Kan dat? Ze kijkt het
gezelschap rond om de reacties te peilen. Er wordt enthousiast gereageerd.
Ze lijkt er een beetje verlegen van te worden.

Haar broer verzucht: ‘Het liefst zou ik hem in zijn boot cremeren, in plaats van dat we zo’n saaie kist
laten komen.’ Zijn oom, de broer van zijn overleden vader kijkt hem aan: ‘Ik begrijp het jongen.
Wat hebben we wat geklust aan die boot. Al zijn vrije tijd ging er in zitten. En wat heeft je vader er een
plezier aan beleefd.’ Ik aanschouw het tafereeltje en besluit de mogelijkheid te benoemen om zelf een
kist te maken. Zodra ik het heb uitgesproken beginnen de ogen van beide mannen te stralen.
En er komen weer tranen. ‘Mag dat echt?’ Ik bevestig dat het mag, maar dat de creatie wel aan enkele
voorwaarden moet voldoen, die we goed moeten checken. Het duurt maar even voor de mannen zich
terugtrekken: ‘Als we hier niet meer nodig zijn gaan we even op onderzoek uit.’ Al snel zijn ze terug met
een instructiefilmpje dat ze op het internet vonden. ‘We gaan materiaal halen hoor.' En weg zijn ze.
Zo worden de volgende dag zijn naasten uitgenodigd om hem ‘uit te varen’, met een kaart waar zijn
geliefde zeilboot voorop staat. Een paar dagen later staat de kist die de mannen maakten voor het
raam, dat uitzicht geeft over het water en het wuivende riet. Zijn gezin heeft hem naar de
afscheidslocatie begeleid en we hebben daar samen nog even een moment, voor de eerste gasten er
zullen zijn. Zijn oudste zoon gaat naast de kist staan en tuurt over het water. Dan draait hij zich om.
Hij geeft een klopje op de kist en zegt: ‘Goede reis Pap. Behouden vaart.’
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
1 dec.
10 dec.
15 dec.
15 dec.
15 dec.
19 jan.
16 feb.
16 maart
20 april

De Kei nr. 22
Film Supernova - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
De Kei nr. 23 - laatste Kei van 2021
Vrouwenvereniging Havelte; Kerst
Vrouwen van Nu Havelte; kerstviering - De Veldkei, Havelte - 19.45 uur
Vrouwenvereniging Havelte; Ton Henzen verslaggever
Vrouwenvereniging Havelte; H. Hooyer Babbelegoegies
Vrouwenvereniging Havelte; Laura StraƟng over de Amish gemeenschap
Vrouwenvereniging Havelte; J. Mansier met foto's, kwis

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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