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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp

Scholen in Drenthe en Groningen werken verder
aan cultuuronderwijs
Zeker 83% van de scholen in Drenthe en 63% van de scholen in Groningen
nemen de komende jaren weer deel aan het programma CultuureducaƟe met
Kwaliteit. De scholen kunnen hierdoor werken aan de kwaliteit van hun kunsten cultuurlessen, leerkrachten trainen en samenwerken met de kunstenaars
en culturele instellingen in de omgeving. Dit betekent dat duizenden leerlingen
de komende jaren weer aan de slag gaan met fotografie, beeldende kunst,
erfgoed, muziek, dans of theater.
Het programma Cultuureduca e
met Kwaliteit (CMK) biedt scholen
extra financiële middelen om het
cultuuronderwijs op hun school
een impuls te geven. Het programma
wordt sinds 2013 in heel Nederland
uitgevoerd. Drenthe en Groningen
scoren bijzonder hoog wat betre
de deelname aan het programma en
daar zijn de coördinerende par jen
CultuurKLIK, ICO, De Kunstbeweging
en S ch ng Kunst & Cultuur bijzonder
trots op.
Peter Pot namens de organisa es:
“Met de regeling Cultuureduca e
met Kwaliteit stree de overheid
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naar een kwaliteitsverbetering van
cultuureduca e op de basisscholen.
Wij vinden dat alle kinderen in
Groningen en Drenthe recht hebben
op culturele ontwikkeling en beleving,
maar ook op kwaliteit en daar helpen
wij de scholen bij. Het zou in beide
provincies dus niet meer uit moeten
maken of je opgroeit in een klein
dorp, spor amilie of cultureel arme
omgeving. De school zorgt voor een
culturele bagage waar je je hele leven
van profiteert.”
Peter Pot verwacht trouwens dat het
percentage deelnemende scholen
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De volgende Kei verschijnt op 9 februari 2022.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 2 februari
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.
COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen,
06-22060552, www.coachprakƟjknika.nl

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

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
30 jan.
6 feb.

Havelte
Havelte

10.00 uur
10.00 uur

Mevr. A. Streutker (Beilen)
Ds. A. van ’t Zand (Steenwijk)

Onder voorbehoud
van Coronamaatregelen.

Vervolg van pagina 1

nog toe zal nemen. “Veel scholen
hadden de afgelopen maanden door
corona hun prioriteiten elders liggen.
Heel begrijpelijk. Maar ze kunnen
ook dit jaar nog een CMK-plan maken
en voor de uitvoering een financiële
bijdrage vragen. Waar de ene school
de aandacht legt bij muziekonderwijs
of theaterlessen, wil een andere
school cultuur bij alle vakken inzeƩen.
Een mooie trend, want dat voegt
creaƟviteit en verbeeldingskracht toe
aan een les aardrijkskunde of rekenen.
Cultuuronderwijs zorgt voor plezier,
maar helpt ook om lesstof op een
andere manier te leren.”

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
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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. Als u
wilt, kunt u bij uw foto een
verhaaltje schrijven.
We zien uw inzending graag
tegemoet.

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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Dynamisch tennis weer van start
Fijn dat we weer binnen mogen sporten. In de sporthal van De Vlasbarg’n te
Uﬀelte spelen we iedere donderdag om 10.00 uur een uurtje dynamisch tennis.
Kom langs om te proberen!
Wat is Dynamisch tennis?
Dynamisch tennis is een vrij nieuwe
racketsport. Het is een aƩracƟeve
sport voor iedereen. Een sport die
elementen van tennis, tafeltennis
en badminton combineert in een
dynamische racketsport. Het spel
is gemakkelijk aan te leren zonder
langdurige oefening vooraf, zodat al
vrij snel opƟmale speelvreugde aan
het spel wordt beleefd.
Dynamisch tennis is amper
blessuregevoelig, wordt met een lichte
‘foambal’ en een lichtgewicht racket
gespeeld op een badmintonveld,
met het net op tennishoogte en
volgens nagenoeg de oorspronkelijke
spelregels van tafeltennis. Het heeŌ
de voordelen van de verschillende
racketsporten tot een dynamische
sport goed weten te combineren.
Dynamisch tennis is door intensiteit
en bewegingsvorm ook uitermate

geschikt voor senioren. Daarnaast is
het spel snel door het gebruik van
een foambal en het kleinere veld t.o.v.
gewoon tennis. Het wordt gespeeld
door 2 of 4 spelers op de binnenste
belijning van een badmintonveld. Het
lichte spelmateriaal en een goede
opzet van spelregels dragen zeker
bij tot het spelplezier. Wie eenmaal
deze racketsport heeŌ geprobeerd,
wordt meteen gegrepen door de
aantrekkelijke kanten van deze sport.
Dynamisch tennis is voor jong en
oud en kan zelfs tot op hoge leeŌijd
beoefend worden. De inspanning
en ontspanning verbonden aan het
spelen van dynamisch tennis zijn zelf
te doseren. Iedereen die redelijk goed
ter been is, kan dynamisch tennis
spelen.
Kijk voor meer informaƟe ook op de
landelijke bondssite:
www.dynamictennis.nl

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
info@leffers-haveman.nl
Dieverbrug/Havelte
0521-341285

Interesse gewekt?
HeeŌ u belangstelling voor deze
mooie tak van sport dan mag u
gedurende de opstarƞase van een
paar maanden, geheel vrijblijvend
elke donderdagmorgen deelnemen.
Nadien beslist u of u lid wilt worden
van onze club of niet. Zo kunt u op een
ongedwongen wijze kennismaken met
deze dynamische racketsport. Op de
‘kennismakingssessies’ kunt u graƟs
gebruik maken van een origineel
dynamischtennisracket van de bond
en u wordt wegwijs gemaakt in de
spelregels en gebruiken bij dynamisch
tennis.
Is uw belangstelling gewekt, kom dan
gewoon even langs of bel of e-mail
naar: dynamictennisWesterveld@
gmail.com of 06-14132566 (Hans
Roelofsen).
In andere dorpen is wellicht ook
belangstelling. Neem contact op en we
bespreken wat mogelijk is.
Ik wens u een gezond en sporƟef
nieuwjaar!

Weer geopend

vanaf vrijdag 14 januari
Voor menu en openings jden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.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
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respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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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

€ 27,30

€ 25,20

€ 23,10

1/4 pagina

90 x 133 mm
185 x 64 mm

€ 40,45

€ 38,35

€ 36,25

1/2 pagina
1/2 pagina achterzijde

185 x 133 mm

€ 68,80

€ 65,65

€ 62,50

€ 81,90

€ 78,75

€ 74,55

€ 112,35

€ 107,10

€ 101,85

€ 131,25

€ 124,45

€ 118,15

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

€ 0,44

€ 0,41

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: € 99,00
1 regel: € 45,00
5 regels: € 121,00
2 regels: € 55,00
6 regels: € 143,00
3 regels: € 77,00
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.
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4

€ 0,38

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

Advertentietarieven De Kei

Advertentietarieven De Kei 2022

www.kleen.nl
dekei@kleen.nl
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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

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

Volg het spoor van Moeno de Mammoet
“In de mammoeƫjd, toen er nog geen mobieltjes waren, konden mensen toch berichtjes achterlaten. De jagers en
verzamelaars stapelden kleine hoopjes stenen of ze legden takken op de weg. Of ze maakten met een stokje een teken
in het zand, bijvoorbeeld een pijl om aan te geven welke kant ze op waren gelopen. Maak nu zelf een teken op de weg.
We geven je een paar voorbeelden, maar je mag ook zelf iets bedenken. Wat heb je verteld?”
Dit is een van de opdrachten die
kinderen tegenkomen als ze het spoor
van Moeno de Mammoet volgen. Een
nieuwe beleefroute voor kinderen van
2,7 kilometer, die is uitgezet vanaf het
InformaƟecentrum HolƟngerveld. Het
gaat over de Havelterberg, langs de
hunebedden en natuurlijk is er ook
een opdracht bij de schaapskooi.
Dus heb je zin in klimmen, sjorren,
speuren en toeteren? Wil je weleens
weten hoe het is om te leven zoals
de mensen van heel, heel vroeger?
Haal dan de buidel op bij de balie van
de Tourist Info en volg het spoor van
Moeno!

PrakƟsche informaƟe
• Het Mammoetspoor is 2,7 km. lang
en duurt 2 tot 2,5 uur.
• Je krijgt mammoetkleding aan.
• Kosten € 2,00 per kind. Borg € 5,00
per kind.
• Ouders graƟs, tenzij zij ook de
mammoetkleding aan willen.
• Uiterste starƫjd is 14.00 uur. De
kleding waar borg voor wordt
betaald, moet vóór sluiƟngsƟjd van
de winkel (16.00 uur) ingeleverd
worden zodat de borg terugbetaald
kan worden.
• Beschikbaar Ɵjdens de
openingsƟjden van de Tourist Info.

StartlocaƟe:
Tourist Info / Toegangspoort
HolƟngerveld
Van Helomaweg 18
7971 PX Havelte
Het Mammoetspoor is gerealiseerd
door IVN NatuureducaƟe en
Staatsbosbeheer.
Bron: drenthe.nl

Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog gezocht
Na twee succesvolle jaren mag Roestvrij theater ook dit jaar weer een voorstelling gaan maken voor Theater na de Dam.
Op de avond van de NaƟonale Dodenherdenking worden door het hele land, om 21.00 uur, gelijkƟjdig zo’n 100
verschillende voorstellingen gespeeld welke allemaal op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede
Wereldoorlog.
Jongeren worden nauw betrokken bij
het maken van deze voorstelling. Ze
gaan o.a. in gesprek met mensen die
de oorlog hebben meegemaakt of
nabestaanden hiervan.
Ze onderzoeken de geschiedenis en
gaan voor een deel de voorstelling
zelf vormgeven. Hierdoor blijven de
verhalen en de herdenking van de
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oorlog ook bij de huidige generaƟes
levendig.
Dit jaar gaat Roestvrij theater
een voorstelling maken over de
Knokploeg Diever. Deze verzetsgroep
heeŌ in de oorlogsjaren vanuit
het onderduikershol in Diever vele
verzetsacƟviteiten verricht en

Roestvrij theater is nu op zoek naar
verhalen hierover.
Graag komen wij in contact met
mensen die deze verhalen met ons
willen delen.
Bent u, of kent u iemand die ons deze
verhalen kan vertellen? Dan kunt u
contact opnemen met Welina Ensing
via welina@roestvrijtheater.nl of
06-14347026.
5

Foto's: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto
In het Uﬀelter Binnenveld zijn meerdere bomen ten prooi gevallen aan de ke ngzaag...
Gelukkig bleef deze woning gespaard!




KRYHQLHUVEHGULMI


JURHQYRRU]LHQLQJVEHGULMI

Uw tuin... onze zorg!

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
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In memoriam

Stukje Natuur: Grote zaagbek

Verslagen zijn wij door het overlijden
van onze charisma sche voorzi er
Greetje Bredenhoﬀ - Van Uﬀelen
op 11 januari 2022.

Zodra de bomen hun bladeren laten vallen, weet je dat de winter op komst
is. Naast de vallende bladeren komen er grote groepen ganzen in V-vorm
aangevlogen en zijn die vervelende limonadewespen gelukkig verdwenen.
Trouwens buiten op een terras zi en is er ook niet meer bij. Er zijn natuurlijk
allerlei andere indica es voor de nadere koude periode, daar zou je een boek
over kunnen schrijven, maar daar is hier geen ruimte voor.

Sinds de start van de trekkersgroep
van de Hof van Havelte i.o. in 2019
was Greetje onze voorzi er. Een
voorzi er met ervaring, in bezit van
een groot netwerk en haar nimmer
aflatende enthousiasme.
Greetje had het tuinontwerp voor
de toekoms ge Hof van Havelte al zo
goed als klaar.
Wij hebben met elkaar afgesproken
om, ter herinnering aan Greetje, t.z.t.
de ‘Bredenhoﬀ ’ ho uin te realiseren.
Wij zullen haar daadkracht enorm
missen, maar gaan door om
uiteindelijk ‘onze’ Hof van Havelte te
realiseren!
Namens de trekkersgroep Hof van
Havelte i.o.,
Berthy van der Ham-Tuijtel,
Marij König, Han de Kruyf,
Renée Luiks-Jensma,
Liesbeth van der Marel

De grote zaagbek is een van de
bezoekers, waaraan je kunt zien dat de
zomermaanden voorbij zijn. Broeden
doet hij hier namelijk niet, wel is hij
een doortrekker en overwinteraar.
Maar wat is een grote zaagbek? Hij
behoort tot de familie van de eenden,
echter voor hem zit het voeren in een
parkvijver er absoluut niet bij. Buiten
het feit dat hij vooral op grote rivieren,
vaarten en plassen voorkomt, bestaat
zijn voedsel niet uit korstjes brood. Zijn
naam zaagbek duidt daar al een beetje
op. Hij hee namelijk een opvallend
lange, dunne snavel met een gezaagde
rand. Daarmee richt hij zich geheel op
de vangst van vis, ongewervelden en
ander kleine dierlijke organismen.
Het herkennen van de grote zaagbek is
niet las g, vooral het mannetje. Deze
is namelijk grotendeels roomwit van

kleur, met een zwart-groene kop en
bovenhals. De bovenkant van zijn lijf is
zwart, maar dat is minder opvallend.
In vergelijking met een wilde eend is
hij groter, meer langwerpiger van vorm
en ligt dieper op het water. Ondanks
zijn kortere vleugels, het is immers
een eend die naar zijn voedsel duikt
en dan zijn lange vleugels niet handig,
kan hij snel vliegen. Er zijn snelheden
gemeten van 100 km per uur!
Het vrouwtje van de grote zaagbek is
minder opvallend. Die is voornamelijk
grijs van kleur en hee een lichtbruine
kop en bovenhals. Omdat dit soort
meestal in paren voorkomen, is het
al jd handig om op de opvallende
mannetjes te le en.
Paul Men nk
(paul@paulmen nk.nl)

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

     %$"$$%%"$$
    #


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

•    !
   
•   
•      
      

 "
         

De Kei - 7e jaargang nr. 2 - 26 januari 2022

7

Mijn warme maaltijd heb ik net op mijn bord geschept als de telefoon gaat.
Aangedaan, maar rustig vertelt de zoon me dat zijn vader is overleden. ‘Er was
Tuinman
geen enkele reden om dit te vermoeden, hij heeft nog heerlijk in de tuin gewerkt
vandaag.’ Ik geef aan dat ik nog even tijd nodig heb, maar dat ik er met drie
kwartier zal zijn. ‘Dat is goed hoor, we zien je vanzelf ’܉zegt hij.
Het huis staat aan een achteraf gelegen zandpad en ik moet even naar het juiste
nummer zoeken. Bij de achterdeur staat een paar klompen.
Als de deur opengaat, word ik welkom geheten door de docher. Ze neemt me mee naar binnen en alsik
in de woonkamer sta, kijk ik naar een tafereel wat ik niet had kunnen vermoeden tijdens het
telefoongesprek. Hij zit in de comfortabele stoel waarin hij er tijdens zijn middagdutje zo onverwacht
tussenuit geknepen is. Zijn werkbroek zit vol met moddervlekken. Daarboven de dikke wollen trui
met hier en daar een slijtagegaatje. En zijn gezin zit, voorzien van koffie en thee, om hem heen.
‘Ga maar zitten hoor ’܉wijst zijn vrouw naar een lege stoel. ‘Ik zal een kopje thee voor je pakken.’ Terwijl
ze naar de keuken loopt, strijkt ze liefdevol over zijn voorovergebogen hoofd. En waar ik meter plekke
ongemakkelijk begin te voelen over die paar minuten die ik toch nog heb besteed aan hetnuttigen van
mijn maaltijd, wordt dat door deze familie meteen weer weggenomen: ‘Het was zo fijnhier gewoon nog
even zo te zitten met elkaar.’
En dus zitten we ook nu samen rondom hem. Vertellen ze me over hoe de dag opeens deze vreemde
wending kreeg en dat ze daar op hun manier ook vrede mee hebben. ‘Hij was dol op zijn tuin. Het
liefst was hij daar gestorven, hij heeft het vaak genoeg gezegd.’ Ik snap dan ook helemaal de wensen
van deze familie: Een eenvoudige, maar ecologische kist, waarin hij opgebaard zal worden in zijn
werkkleren. De kist komt vanzelfsprekend voor het raam te staan dat uitzicht geeft op de tuin. Op de
dag van de uitvaart ligt er een boeket met een weldadige kleurenpracht op de kist; bloemen uit zijn
eigen tuin uiteraard.
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
26 jan.
2 feb.
9 feb.
16 feb.
17 feb.
22 feb.
23 feb.
2 maart
16 maart
17 maart
22 maart
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De Kei nr. 2
Vrouwen van Nu Havelte; Jaarvergadering en Dhr. Theunis Veenstra –
Het leven na Havelte
De Kei nr. 3
Vrouwenvereniging Havelte; H. Hooyer Babbelegoegies
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - vertrek 13.30 uur
Oud papier ophalen Havelte
De Kei nr. 4
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond, Mw. Jeanet Landman Verhalenverteller
Vrouwenvereniging Havelte; Laura StraƟng over de Amish gemeenschap
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - vertrek 13.30 uur
Oud papier ophalen Havelte

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 dinsdag: RepeƟƟe Popkoor Voices4U - De Veldkei,
Havelte - 20.00-22.00 uur
Elke woensdag: Sjoelen - De Veldkei, Havelte, info
A. Nijmeijer, 0521-343418 - 14.00-15.45 uur
Elke donderdag: RepeƟƟe Mannenkoor De Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag: RepeƟƟe 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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