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Weer geopend

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250
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vanaf vrijdag 14 januari
Voor menu en openingstijden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 26 januari 2022.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 19 januari
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 Informatie
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.
COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen,
06-22060552, www.coachpraktijknika.nl

KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen,
06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl
MUZIEKSPEL, praktijk voor muziektherapie
Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317
REGELVERMELDING: • 1 regel e 45,00 • 2 regels e 55,00
• 3 regels e 77,00 • 4 regels e 99,- per jaar (excl. BTW)

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte
16 jan.
23 jan.
30 jan.

Havelte
Havelte
Havelte

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. Aukje Westra
ds. Aukje Westra & ds. Vijko Top
mw. A. Streutker-Betting (Beilen)

Gelukkig Nieuwjaar!

afscheid/bevest. ambtsdragers
afscheid Predikanten

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

Een lidmaatschap van de
Dorpsgemeenschap kost slechts
€ 5 per jaar.
Uit kostenoverweging zijn we gestopt
met de automatische incasso van het
lidmaatschap.
U kunt uw contributie voor 2022
overmaken op

NL04 RABO 0363 3741 08
Het bestuur van
de Dorpsgemeenschap Havelte
wenst alle inwoners
van Havelte
een gezond en gelukkig 2022.
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o.v.v. Contributie 2022
Alvast bedankt voor uw steun!
penningmeester@dorpsgemeenschaphavelte.nl
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Aantal inwoners
licht gestegen in 2021
Het voorlopig inwonersaantal op
1 januari 2021 in Westerveld is
19.860.
Dit aantal kan nog met een aantal
personen bijgesteld worden na het
invoeren van ook de allerlaatste
mutaties, vandaar dat jaarlijks
gesproken wordt van een 'voorlopig
inwonersaantal'. Het inwonersaantal
is met 190 gestegen ten opzichte van
het voorlopig cijfer van 1 januari 2021.
De cijfers zijn niet geanalyseerd.

Voedselbank Westerveld
Wij willen graag iedereen bedanken die de geweldige inzameling van
11 december tot een groot succes heeft gemaakt. Dit kon niet zonder
de vele vrijwilligers die in de winkels aktief waren maar we bedanken ook
de deelnemende winkels.
Een aantal heeft zelfs extra kratten
beschikbaar gesteld om de produkten
in op te slaan. Nog meer dan andere
jaren hebben we binnengekregen,
veelal gekocht aan de hand van de
flyer waarop de produkten stonden
die we het best kunnen gebruiken.
Hartverwarmende giften, soms zelfs
een tas vol. Samen met Zorgboerderij

De Keuterij uit Havelte hebben we de
goederen naar de loods gebracht. We
zijn al drie dagen bezig met sorteren
en opslaan, geweldig! Hier kunnen we
een tijd mee vooruit, we zullen zorgen
dat alle spullen goed terecht komen.
Alle vrijwilligers van voedselbank
Westerveld wensen u een goed en
gezond 2022!

Data Fiets Driedaagse Havelte 2022

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

Als het volgens de coronaregels mogelijk blijkt, zal in het voorjaar de Echos
Home Havelte Fiets-Driedaagse worden georganiseerd. Op 17, 18 en 19 mei
kunt u mooie fietstochten maken in zuidwest Drenthe.
Startplaats is het Echo’s Home in
Darp/Havelte. De deelnemers kunnen
een, twee of drie dagen meedoen.
Men kan kiezen uit routes van 40 of
60 km door de natuurgebieden in de
omgeving. Nadere informatie wordt

De voorlopige cijfers van de afgelopen
jaren, op 1 januari:
• 1-1-2012
19.196
• 1-1-2013
19.098
• 1-1-2014
18.941
• 1-1-2015
19.085
• 1-1-2016
18.954
• 1-1-2017
19.086
• 1-1-2018
19.151
• 1-1-2019
19.354
• 1-1-2020
19.479
• 1-1-2021
19.670
• 1-1-2022
19.860

begin volgend jaar via de regionale
kranten bekend gemaakt.
Hebt u vragen over de FietsDriedaagse stuur dan een mail naar
fietsenhavelte@echos.nl.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

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
De Kei - 7e jaargang nr. 1 - 12 januari 2022

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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Bakkerij
het

Uffeltje
Voor al uw Desembrood

Klusbus

Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Openingstijden:
maandag gesloten
di - za 10.00-16.00 uur
zondag 09.00-12.00 uur

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

Buiten onze openingstijden is
het mogelijk brood e.d. te bestellen.
Wij zorgen dan dat het op
de gewenste tijd voor u klaar ligt.
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

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container
verhuur
Ook container
verhuur
www.loonbedrijfleffers.nl

info@leffers-haveman.nl
Havelte/Diever
Dieverbrug/Havelte
0521-341285
0521-341285

Duurzaam Sterk Westerveld maakt top 5 bekend
De top 5 van Duurzaam Sterk Westerveld (DSW) staat in de startblokken
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker is Geke Kiers (Uffelte),
gevolgd door Alfred Schoenmaker (Diever) en Klaas Molenkamp
(Havelterberg). Op plaats 4 staat Norbert Baas (Dwingeloo) en op plaats 5
de wethouderskandidaat Henk Doeven (Wapserveen).
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De bestaande raadsfractie hoopt
daarmee na de verkiezingen opnieuw
aan te treden. Nieuwkomer in de
top is Norbert Baas (Dwingeloo), die
vanaf 2013 actief is als steunfractielid
en nu ook beschikbaar is voor een
positie in de raad. In Westerveld
is Norbert bekend als organisator
van wandelgroepen en ‘Meer
bewegen voor ouderen’. Ook is
hij korfbalcoach en actief in het
verenigings- en ondernemersleven.
Speerpunten van DSW zijn behoud
van sport- en verenigingen,
zeggenschap van inwoners over
hun eigen dorp, toegankelijkheid
van natuur, biodiversiteit, meedoen
in de samenleving, goede zorg,
mobiele bereikbaarheid en
duurzame energie. Daarnaast
constateert DSW dat woningbouw en
verduurzaming landbouw twee grote
maatschappelijke thema’s zijn,
die de komende raadsperiode van
belang zijn. In deze thema’s wil
DSW samen met de inwoners en
deskundigen aan oplossingen voor
Westerveld werken.
De Kei - 7e jaargang nr. 1 - 12 januari 2022

Unieke kans…
Moestuinvereniging De Kweekhoek
heeft enkele kavels vrij
Heb je er wel eens aan gedacht om een moestuin te
nemen? Dan is dit je kans. Een unieke kans zelfs. Aan
de Kerkweg 2a in Havelte ligt De Kweekhoek; een
kleinschalig moestuincomplex omgeven door weiland
en bomen. Het is een idyllische en gewilde stek. En
laten daar nu met ingang van het nieuwe jaar plots
een paar kavels vrijgekomen zijn…
Heb je een eigen moestuin nog nooit
eerder overwogen? Lees dan ook
verder. Want wellicht ontdek je: hé,
mijn eigen groenten, kruiden en of
fruit kweken, dat is eigenlijk ook iets
voor mij.
Duizend-en-een redenen om een
moestuin te nemen…
Er zijn duizend-en-een redenen te
bedenken om te starten met een
moestuin. Teveel om op te noemen
dus. De 5 belangrijkste vind je
hieronder op een rij:
Moestuinieren maakt gelukkig
Dag stress! Lekker met je handen in
de aarde bezig zijn (tuinhandschoenen
aan mag natuurlijk ook), maakt je
hoofd leeg en geeft energie. Ook word
je er vitaler van. Je lichaam maakt
gelukshormonen aan als je fysiek in
de natuur bezig bent, waardoor je je
super goed gaat voelen. En nee, een
lockdown kent de moestuin niet.
Je kunt er altijd terecht.
Moestuinieren is gezond
Eten uit de volle grond, zo op je bord.
Verser kan het niet. De supermarkt
heeft wat dat betreft het nakijken. Ook
als het gaat om assortiment. Want,

wist je dat er bijvoorbeeld 60 soorten
tomaten bestaan? De meeste vind je
niet in de winkelschappen. Maar als
je zelf gaat kweken, heb je ineens een
enorme keuze in zaden of plantjes.
Ook heeft de supermarkt bepaalde
groenten niet omdat ze niet lang
te bewaren zijn. Met een moestuin
verbouw je die lekker zelf.
Moestuinieren is lekker
Je eet met recht smakelijk wanneer je
zelf je eten verbouwt. Want echt, je
proeft het verschil en het smaakt naar
meer. Eigenlijk valt het
niet te beschrijven; je
eerste eigen broccoli,
sla, tomaat, wortel,
boontjes of ui oogsten
en eten zijn momenten
om nooit te vergeten.
Ook buren, vrienden en
bekenden maak je blij
wanneer je af en toe
wat uitdeelt zodra de
oogst groter is dan je
zelf kunt verorberen.
Moestuinieren is goed voor het
milieu
Wil je je ecologisch voetprint
verkleinen? Dan is de keuze voor

een moestuin ook snel gemaakt. Je
kropje sla hoeft geen kilometers af te
leggen voordat het op je bord belandt.
Je kunt bovendien biologisch telen,
waardoor je niet alleen de lucht, het
water, de grond en het bodemleven
een plezier doet, maar ook je
innerlijke milieu verwent.
Moestuinieren; iedereen kan het
Jong en oud; iedereen kan z’n
eigen kostje telen. Het vraagt enkel
enthousiasme en een aantal uurtjes
per week van je tijd. Ben je een
beginner? Dan geven
ervaren mede-tuiniers
je graag advies, of
helpen een handje.
Vind je een kavel van
100 m2 te groot? Huur
‘m dan samen met
iemand anders.
Heb je belangstelling
voor een moestuinkavel
van De Kweekhoek?
Mail of bel gerust voor
meer informatie en/ of aanmelden:
06-18862775, of stuur een mailtje
naar: kweekhoek.bestuur@gmail.
com, zodat we contact met je kunnen
opnemen.

URZO
Damesmode
Slaapcomfort

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

GORDIJNEN
ZONWERING

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij zijn
verhuisd
!

Huishoudtextiel

De Kei - 7etel.
jaargang
nr. 1--61022
12 januari 2022
05220
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Foto's: Erik-Jan Feenstra

Een ‘Kei’ van een foto
Ook werd er oudjaarsnacht in het kleine plaatsje Darp vuurwerk afgestoken.
Mooi siervuurwerk.

Afscheid predikanten
Na 5 ½ jaar in Havelte, Uffelte, Darp en Havelterberg gewerkt te hebben,
nemen onze predikanten, Aukje Westra en Vijko Top, afscheid van kerk en
dorp. Hun volgende standplaats wordt Sneek.
Wij wilden hen graag feestelijk
uitzwaaien door u en de dominees
de mogelijkheid te bieden om in een
receptieachtige inloop persoonlijk
afscheid te nemen. Maar helaas,
Corona maakt dat onmogelijk. In
plaats daarvan nodigt de kerkenraad
gemeenteleden én betrokken
dorpsgenoten uit om uw herinnering
of waardering in een kaartje of mailtje

met hen te delen. Het zou mooi zijn
als zij dit voor 21 januari ontvangen.
Een kaartje kunt u sturen naar: Vijko
Top en Aukje Westra, Raadhuislaan 9,
7971 CT Havelte. Het e-mailadres is:
dominee@pkn-havelte.nl
En met een fotootje maakt u uw groet
nog persoonlijker!
Zondagochtend 23 januari vanaf
10.00 uur vindt de afscheidsdienst

plaats. U kunt die online volgen via
www.pkn-havelte.nl
Vragen?
Mail naar scriba@pkn-havelte.nl
De kerkenraad

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
6

Sportshirt te bestellen op
https://ilovemeppel.nl/havelte
Overige shirts via drukkerij@kleen.nl
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Terugkijken op de Dorpsvisie 2012
In 2011-2012 maakte de werkgroep ‘Hart voor Havelte’ samen met alle
inwoners van Havelte een Dorpsvisie voor ons mooie Havelte. Een Dorpsvisie
waar we als Dorpsgemeenschap veel aan hebben te danken. We kunnen
trost zijn op wat we de afgelopen 10 jaar hebben bereikt. Weet u nog hoe de
voormalige Garage Koops er 10 jaar geleden uitzag? En weet u nog hoe het Piet
Soerplein er uit zag? Beide plekken stonden 10 jaar geleden in de top 3 van
‘meest Lelijke plekken van Havelte’.
Maar er gebeurde veel meer.
Het Gemeentehuis verhuisde
naar Diever en mede dankzij een
particulier initiatief kreeg het
voormalige Gemeentehuis aan de
Brink een prachtige invulling met
een woonvoorziening voor ouderen.
De Molenhof kreeg een facelift en
werd gedeeltelijk vernieuwd tot een
hedendaagse woonvoorziening. De
Eursingerkerkweg, de Hofweg en de
Beukenlaan kregen nieuwe bestrating,
gescheiden rioleringsystemen en een
voetpad.
De kantoren van de Rabobank
en Univé verdwenen van het Piet
Soerplein. Het Ondernemershuis
kwam er in de plaats voor terug. De
C1000 werd Albert Heijn en kreeg
een fraaie gevelafwerking aan de kant
van het Piet Soerplein. Op de hoek
van de Egginklaan/Dreeslaan waar
een voormalige timmerwerkplaats
met woonhuis stond wordt gebouwd
aan negen levensloopbestendige
appartementen, inmiddels allemaal
verkocht.

Ook op sportief vlak is er veel
veranderd. De Korfbal vereniging
UDI in Havelte hield op te bestaan
en verliet Sportpark Meerkamp.
Jammer voor deze club, maar gelukkig
kunnen korfballers in de directe
omgeving terecht. Het zwembad
deed ingrijpende maatregelen om het
bad duurzamer te maken en is in de
zomer een zeer gewild bad in wijde
omstreken. De Survivalvereniging
Havelte heeft een onstuimige groei
doorgemaakt en heeft haar oefenbaan
gemaakt om de IJsbaan. De Rugbyclub
maakte een nieuw oefenveld op
de evenementenlocatie en sloeg
daarmee twee vliegen in één klap,
droge voeten tijdens evenementen
en een oefenveld die het hoofdveld
ontziet. Ook bezoekers van Havelte die
lang willen parkeren kregen hier een
plek.
We kunnen de lijst met successen
nog langer maken, maar we willen
niet naast onze schoenen lopen. Er

•••
•••
•
•
••

COMFORTUIN

hoveniersbedrijf
COMFORTUIN
groenvoorzieningsbedrijf
oomverzorging
hovebn
iersbedrijf
bestratingen
hoveniersbedrijf
grgroenvoorzieningsbedrijf
oenvoorzieningsbedrijf
bboomverzorging
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w w w . c o m f o r t ui n . n l
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www.comfortuin.nl
0522 255 389
Havelte - Meppel
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fort389
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Havelte - Meppel
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www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

zijn ook zaken die we in de afgelopen
tien jaar nog niet in beweging hebben
gekregen.
Zo is de woningbouwlocatie
Meerkamp West nog niet veel verder
in haar ontwikkeling. Met Gemeente
hebben we afspraken gemaakt dat
hier de bouw van circa 90 woningen
mogelijk gemaakt moet worden.
Helaas staat deze ontwikkeling stil.
Vooruitkijken
Het is hoog tijd dat we weer aan de
slag gaan met een nieuwe Dorpsvisie.
Vraagstukken over sport en wonen
vragen nu onze aandacht. Daarom
start de Dorpsgemeenschap in januari
2022 een ‘Optrommelactie’! Wil je je
aanmelden voor de werkgroep?
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
We wensen alle inwoners van Havelte
een goed en gezond 2022,
Bestuur Dorpsgemeenschap Havelte

Uw tuin... onze zorg!

u altijd goed!
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Dus, Oma....

Het is nog nacht als ik samen met de jongste dochter begin met de
verzorging van haar zojuist overleden moeder. Haar vader scharrelt
ondertussen wat rond. Brengt wat spulletjes en overlegt met zijn andere
dochter over de kleur van het sjaaltje dat bij het vest mag. Als we klaar zijn
met het verzorgen en mevrouw mooi gekleed is, breng ik mijn spulletjes
naar de auto.

Wanneer ik terugkom, kijk ik op drie ruggen. Met hun armen om elkaar heen staan ze naast
het bed. Ik ben nu even overbodig en blijf stilletjes in de hal staan. Even later zitten we aan
tafel met een kopje koffie, terwijl het buiten langzaam licht wordt. ‘Het voelt heel vredig zo.’
Ze kijkt even voor zich uit. ‘Maar ik heb nog één vraag: Hoe moet ik mijn dochtertje
voorbereiden op wat ze gaat zien?’ Ze vertelt me over wat ze tot dusver met haar dochter
gecommuniceerd heeft. Haar dochter is vier en wist dat haar oma ziek was en zou sterven.
‘Ik vind het spannend en zie er tegen op, nu het echt zover is.’
Dat begrijp ik volkomen. ‘Geef eerlijke informatie, zeg het zoals het is. Dus zeg dat Oma dood
is en bijvoorbeeld niet dat Oma slaapt.’ Ze knikt en zucht: ‘Ik weet het ook wel.’
Later die middag ben ik er getuige van als de kleindochter uit school het huis binnenkomt.
Haar moeder vraagt of ze even bij Oma wil kijken. Weer kijk ik op een rug, met daarnaast een
kleintje met een knalroze Frozen-rugzak er op. Ze bestudeert Oma aandachtig en dan komt
die ene alles omvattende zin er uit: ‘Dus Oma, nu ben je echt dood.’ Ze draait zich om naar
haar opa: ‘Mag ik tekenen?’ Die pakt zijn kleindochter bij haar hand. ‘Kom maar mee met Opa,
dan gaan wij potloden zoeken.’ Dochter en ik kijken elkaar aan en hoeven even niks te zeggen.
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
19 jan.
20 jan.
26 jan.
9 feb.
16 feb.
17 feb.
23 feb.
16 maart
17 maart

Vrouwenvereniging Havelte; Ton Henzen verslaggever
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur
De Kei nr. 2
De Kei nr. 3
Vrouwenvereniging Havelte; H. Hooyer Babbelegoegies
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur
De Kei nr. 4
Vrouwenvereniging Havelte; Laura Strating over de Amish gemeenschap
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - vertrek 13.30 uur

Let op! In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zou het kunnen zijn dat
bepaalde activiteiten afgelast/opgeschort worden. Voor meer informatie adviseren wij u
contact op te nemen met de organisatie.
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Elke maandag:
- Welfare Handwerkgroep Havelte - De Veldkei,
Havelte - 13.30-15.30 uur
- Repetitie Vrouwenkoor De Liesterkrallen De Veldkei, Havelte - 9.30-11.30 uur
Elke woensdag: Sjoelen - De Veldkei, Havelte, info
A. Nijmeijer, 0521-343418 - 14.00-15.45 uur
Elke donderdag: Repetitie Mannenkoor De Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag: Repetitie mondharmonicaclub "De
Deurdouwers" - 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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