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MarƟn Jacobspenning
uitgereikt aan
Piet Maat
De MarƟn Jacobspenning is een
erepenning ter nagedachtenis
aan de oprichter van de sƟchƟng
“Samen op de Duofiets”.
De eerste penning is ± drie jaar
geleden postuum uitgereikt aan
MarƟn Jacobs zelf en aan medeoprichter van de sƟchƟng Leo
Wissink.
Mar n Jacobs is in 2009 gestart
met het opze en van het project
Duofietsen, in eerste instan e in
Vledder en Wilhelminaoord en iets
later zijn daar ook de dorpskernen
van Diever en Havelte bij aangesloten.
Vanaf de start in Diever was Piet Maat
de coördinator en tevens bestuurslid
van de s ch ng. Kortgeleden hee
Piet aangegeven te willen stoppen
met zijn werk als coördinator en als
bestuurslid, wel blij hij samen met
zijn vrouw Lammie, als vrijwilliger op
de Duofiets ac ef.

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
Piet Maat met penning en oorkonde.
Foto's: Cor van der Heijden

De Mar n Jacobspenning is aan Piet
Maat uitgereikt voor zijn grote inzet en
betrokkenheid gedurende ruim 10 jaar
en voor het leveren van uitzonderlijke
presta es als organisator en
coördinator van het Duofietsen in
Diever en als bestuurslid voor de
s ch ng “Samen op de Duofiets”.
Vanwege de nog steeds geldende
coronaregels is de penning in kleine
kring vorige
week jdens de
laatste bestuursvergadering
aan Piet Maat
uitgereikt.

Huidig bestuur sƟchƟng “Samen op de Duofiets”, v.l.n.r.: staand Kor
Reins, secretaris, Jan van Es, lid, Peter Rommelse, voorziƩer, Leo Wissink,
penningmeester. ZiƩend: Bibian Goossen, lid, Els Lanooy, lid.
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Piet hee zelf
gezorgd voor
iemand die de
coördina e in
Diever en tevens
zijn plaats in
het bestuur van
de s ch ng zal
innemen en dat is
Bibian Goossen.

0521 342 250

Wilt u hier
uw advertentie
plaatsen?
Dat kan!
Elke uitgave adverteren:
€ 44,50 per uitgave
Maandelijks adverteren:
€ 48,00 per uitgave
Prijzen zijn excl. 21% BTW
Bel voor info: 0522 255 449
of mail naar dekei@kleen.nl
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 23 februari 2022.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 16 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
13 feb.
20 feb.
27 feb.
6 maart

Havelte
Havelte
Havelte
Havelte

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Mevr. L. Winters-Jonas 2e zondag v/d maand
Dhr. J. Koops (Kollum)
Ds. B. Nobel (IJhorst)
Ds. J. Hommes (Glimmen) 1e zondag 40 dagenƟjd

“kunt U ook engels spreken ?”
Hoe moet ik dat zeggen als ik in China ben,
of als mij iets wordt gevraagd door een chinees….?
Leer dit soort handige zinnetjes bij “Hanyu”.
Nu corona geen roet meer in het eten gooit
starten we in april weer met een nieuwe cursus.
Voor gevorderden ook privéles.
Neem contact op met:
Dr. Albert van den Bergh in Nijeveen
via: isad@xs4all.nl

Klusbus

KANTOORRUIMTE
TE HUUR
bij zwembad
de Kerkvlekken
Door het verhuizen
naar de Veldkei
door Buurtzorg
is de kantoorruimte
bij zwembad de Kerkvlekken
weer beschikbaar.

Martijn

Het gaat om ruim 100 m2 met
eigen ingang, keukentje en toiletten.

Voor klusjes in en rond het huis

Wie belangstelling heeft,
kan contact opnemen
via info@zwembaddekerkvlekken.nl.

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
2

Onder voorbehoud
van Coronamaatregelen.

De huurprijs is nader overeen te komen.
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Film Super nova in de Veldkei

Filmavond 20 februari

Docu: The Man Who Planted Trees
Een maandelijks terugkerende avond
waar een breed scala aan films en
documentaires aan bod komt met
spirituele, sociale en milieu/klimaat
gerelateerde topics.
De avond begint om 18.00 uur
met vegan soep en brood (€5) en
aansluitend een korte inleiding naar
de film.
Na afloop is er ruimte voor een vrije
conversa e omtrent het in de film
behandelde onderwerp voor wie
daar interesse in hee . Onze inten e
is om in de toekomst ook sprekers
uit te nodigen die meer kunnen
vertellen over de onderwerpen die zijn
behandeld. Einde rond 21.00 uur.
de Uelenspieghel
Winkelsteeg, 5, Uﬀelte

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. Gedurende de trip blijken hun visies op
de toekomst niet overeen te komen en worden geheimen
onthuld. Een mooie film dwars door een prachƟge Engelse natuur.
Let op: de aanvangs jd is vervroegd
naar half acht!!!
We vertonen deze film op vrijdag 11
februari vanaf 19.30 uur in de Veldkei
te Havelte.
De zaal is open vanaf 19:00 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 vaccina ebewijs.

Herstart Repair-café Havelte
Het Repair-café Havelte opent zijn deuren weer op 12 februari 2022 van 10 tot
14 uur in de Veldkei te Havelte.
De enthousiaste vrijwilligers heten
u van harte welkom met een kopje
koﬃe.
Daarna gaan we samen met u kijken of

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

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

uw spullen nog te repareren zijn.
Tot zaterdag 12 februari.
Het Repair team

Rimini is weer open voor
heerlijke verse pizza’s!
Voor menu en openingsƟjden: 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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%ơǌɭŔ˖ǫȥǌ

¢ŔࠄࠂࠄࠂǝǨƟȊƌȲȲȄǨȢࠄࠂࠄࠃƂȲɧȲȢŔȲȢɷǨȢƟƟȢǝȲʙƌǊɧƟƟɝࡲêȲȜɷ
ʺŔʄȜǨȢƌƟɧɷʄɧŔȄȜŔŔɧŔȊʄǨǼƌŔŔȢʺƟˏǨǊࡲcƟȊʙȄȄǨǊʺŔɷƟɧƌǨʄǼŔŔɧ
ˏȲȢʙƟȢƌŔȢɧʙǨȜʄƟȲȜʺŔʄʄƟȲɧǊŔȢǨɷƟɧƟȢȜŔŔɧƌƟȜƟƟɷʄƟʄǨǼƌ
ȊŔǊƟȢƌƟŔƂʄǨʶǨʄƟǨʄƟȢɷʄǨȊࡲ

7ơɭơǌʠȍǫơɭơŹơǌɭŔ˖ǫȥǌʽȶȍǌơȥɽǠơʋŹơǌɭŔ˖ǫȥǌɽɢȍŔȥǫɽʽȶȶɭȶȥ˖ơ
ǠơɭƎơɭɽ ơȥ ǠʠȍɢǠơɭƎơɭɽ ơơȥ Ǡơȍơ ȶɢǌŔʽơࡳ zȥ ʋȶʋŔŔȍ ࠁࠆࠀ ƎŔǌơȥ
ȍǫơɢơȥ˖ǫǿƎǫʋǿŔŔɭȟơʋơơȥǌơɽƃǠơɢơɭƎơȇʠƎƎơơȥŔȍȍơƎȶơȍơȥ
ˁơɭƎơȥɭʠǫȟɽƃǠȶȶʋɽŹơǠŔŔȍƎࡳqơʋȶʽơɭȍơǌȟơʋƎơʋơɭɭơǫȥơǫǌơȥŔ࢛
ɭơȥʽơɭȍǫơɢȶɢơȥƃȶȥɽʋɭʠƃʋǫơǉơȥʽȶȶɭŔȍǌȶơƎࡳ

-ȶɭȶȥŔȶǉȥǫơʋǫȥȶȥ˖ơȶɭǌŔȥǫɽŔʋǫơǌŔŔȥʽơơȍˁơɭȇ˖ŔŔȟǠơƎơȥ
ˁƢȍǌơˁȶȶȥƎȶȶɭ7ơǠơɭƎơɭɽ˖ǫǿȥȟơʋƎơɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơŔȍʋǫǿƎ
˖ơơɭŔƃʋǫơǉǫȥǠơʋqȶȍʋǫȥǌơɭʽơȍƎࡳ¶ȶȇǠơʋŹơɽʋʠʠɭȇȶȥ˖ǫƃǠǠơʋ
ŔǉǌơȍȶɢơȥǿŔŔɭǌȶơƎŹơ˖ǫǌǠȶʠƎơȥࡸȥŔŔɽʋƎơŹơɽʋʠʠɭȍǫǿȇơʋŔȇơȥ
ˁŔɭơȥƎơŹơɽʋʠʠɭɽȍơƎơȥƎɭʠȇŹơ˖ǫǌȟơʋƎơŹȶʠˁơȥǫȥɭǫƃǠʋǫȥǌ
ʽŔȥƎơ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽȇȶȶǫࡳ

7ɭʠȇŹơǌɭŔ˖ǫȥǌ
7ȶȶɭʽơơȍǌɭȶơǫ˖ŔŔȟˁơơɭˁŔɽơɭƎǫʋǿŔŔɭʽơơȍǫȥʋơȥɽǫơʽơƎɭʠȇŹơ࢛
ǌɭŔ˖ǫȥǌȥȶȶƎ˖Ŕȇơȍǫǿȇࡳ¡ơʋơơȥǉȶɭɽơʠǫʋŹɭơǫƎǫȥǌʽŔȥƎơƎɭʠȇŹơ࢛
ǌɭŔ˖ǫȥǌɽȶɢɢơɭʽȍŔȇʋơ ˁơɭƎơȥ ơɭ ˁơơɭ ȟơơɭ ɽƃǠŔɢơȥ ʽȶȶɭ Ǝơ
ŹơǌɭŔ˖ǫȥǌǌơŹɭʠǫȇʋࡳ7ơʽơȍơʋǫǿƎơȍǫǿȇơɭŔɽʋơɭɽʽơɭǌơȥơơȥǌȶơƎ
ȶʽơɭȍơǌơȥơơȥǌȶơƎơɢȍŔȥȥǫȥǌࡳFɭˁŔɽǌơȍʠȇȇǫǌˁơơɭơơȥǌɭȶʋơ
ǫȥ˖ơʋ ʽŔȥ ȶȥ˖ơ ǉŔȥʋŔɽʋǫɽƃǠơ ʽɭǫǿˁǫȍȍǫǌơɭɽ Źǫǿ Ǡơʋ ȶɢ˖ơʋʋơȥ ơȥ
ŔǉŹɭơȇơȥʽŔȥƎơɭŔɽʋơɭɽࡳ

FơȥʽǫʋŔȍơɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơ
7ơˁǫȥʋơɭŹơǌɭŔ˖ǫȥǌࠁ߿ࠁ߿࢛ࠁ߿ࠁࠀơǫȥƎǫǌƎơȶɢࠆǉơŹɭʠŔɭǫࡳĪơơȍˁǫȥƎ
ơȥɽȥơơʠˁŹơȍơʋʋơƎơȇʠƎƎơǠơʋȍȶɢơȥȶɢƎơǠơǫࡳĭơŹơǌȶȥȥơȥ
ࠁ߿ࠁࠀŔȍȟơʋ˖ơɽࢫȇơɭɽʋࢬȍŔȟȟơɭơȥࡳ¶ɢࠀࠃǉơŹɭʠŔɭǫˁơɭƎơȥơɭʽơɭ࢛
ʽȶȍǌơȥɽ˖ơʽơȥȍŔȟȟơɭơȥǌơŹȶɭơȥࡳqơʋʽȶȶɭǿŔŔɭˁơɭƎʽơɭʽȶȍǌơȥɽ
Źơ˖ơǌơȍƎȟơʋƎơǌơŹȶȶɭʋơʽŔȥȟơơɭƎŔȥࠂࠃ߿ȍŔȟȟơɭơȥࡳĭơǫȥǫǌ
ʠǫʋʽŔȍʽŔȥȍŔȟȟơɭơȥơȥˁơǫȥǫǌ˫ơɽȍŔȟȟơɭơȥƎǫʋǿŔŔɭơơȥǉŔȥ࢛
ʋŔɽʋǫɽƃǠɭơɽʠȍʋŔŔʋࡳ¶ɢࠁࠁŔɢɭǫȍˁơɭƎƎơơơɭɽʋơǠơǫƎŔǌǌơȥȶʋơơɭƎ
ŔȍȍơȶȶǫơȥǌǫȥǌơȥȟơʋǠʠȥȇɭȶȶɽʋƎơǠơǫȶɢࡳ

¶ȶȇǠơʋɽʋɭơʽơȥȥŔŔɭɭơɽʠȍʋŔŔʋơȥǠơʋŹơǌɭŔ˖ơȥȶɢŹơơȍƎʽɭŔŔǌʋ
ʽơơȍ ȶʽơɭȍơǌ ơȥ ǫȥ˖ơʋ ʽŔȥ Ǝơ ǠơɭƎơɭɽࡳ 7ơ ŹơǌɭŔ˖ǫȥǌɽǌơŹǫơƎơȥ
ˁŔɭơȥǌɭȶʋơȥƎơơȍɽɽǫȟɢơȍơɭʋơŹơɽʋɭǫǿȇơȥƎȶȶɭƎơơơɭƎơɭơƎɭʠȇ࢛
ŹơǌɭŔ˖ǫȥǌǫȥʽȶȶɭǌŔŔȥƎơǿŔɭơȥࡳ7ơǌɭȶʋơɭŔɽʋơɭɽˁơɭƎơȥʽȶȶɭŹơ࢛
ɭơǫƎƎȶȶɭƎơǠơȍơɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơơȥƎŔŔɭȥŔʽơɭƎơɭŔŔȥǌơɢŔȇʋơȥ
ŹǫǿǌơǠȶʠƎơȥƎȶȶɭơơȥȇȍơǫȥơɭơǌɭȶơɢɽƃǠŔɢơȥࡳ7ơǌơ˖ȶȥƎǠơǫƎ
ʽŔȥƎơƎǫơɭơȥʽơɭǌƎơƎŔŔɭŹǫǿʽơơȍŔŔȥƎŔƃǠʋơȥŔȍơɭʋȶɢʋɭơƎơȥ
ʽŔȥȶȥ˖ơǠơɭƎơɭɽࡳŁǫǿʽȶơɭƎơȥʽơơȍƃȶȥʋɭȶȍơɽʠǫʋࡳ

oʙȊƌƟŔŔȢȲȢˏƟǝƟɧƌƟɧɷƟȊȊƟƟȢoƟȢƌɧǨƟƟȢ
ȲȢˏƟǝʙȊɝǝƟɧƌƟɧɷáƟǨȢǨƟɧêǝŔɧȲȢDɧǨȄʙƌǨʄǝ
oƟɧȜƟȢŔɧǊɧƟʄǝŔɧǨʄõŔȜŔɧŔʙƌǨʄǝ%ȲŸ
5ŔɝǝȢƟƟȢáƟȢƟࡲĸȲȢƌƟɧǝƟɧƌƟɧɷǊƟƟȢɷƂǝŔɝƟȢ
ࠀ
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¥ǫơʠˁơŔŔȥˁǫȥɽʋ

ʠƎƎơʽŔȥ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽ

ĭơȇȶȥƎơȥƎǫʋǿŔŔɭơơȥȥǫơʠˁơ
ǠʠȍɢǠơɭƎơɭ ˁơȍȇȶȟ Ǡơʋơȥࡳ
ʠƎǫʋǠ Ǝơ eɭȶȶʋ ʽȶȥƎ Ǝơ qȶȍ࢛
ʋǫȥǌơɭ òƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơ ȶɢ ǠŔŔɭ
ɢŔƎࡳ òŔȟơȥ ȟơʋ ǠŔŔɭ ǿȶȥǌơ
ŹȶɭƎơɭƃȶȍȍǫơ %ȶŹ ˁơɭƎ ˖ǫǿ
ŹơʽŔȥǌơȥƎȶȶɭǠơʋȇʠƎƎơʽǫɭʠɽࡳ
qơʋȇɭŔƃǠʋǫǌơƎʠȶȶɢƎơǠơǫǫɽ
ʽȶȶɭȶȥɽơơȥǌɭȶʋơŔŔȥˁǫȥɽʋࡳ

7ơʠƎƎơʽŔȥ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽǫɽơơȥơȥȶɭȟơɽʋơʠȥơȥʽȶɭȟʋơơȥ
ǌɭȶȶʋƎơơȍʽŔȥǠơʋǉʠȥƎŔȟơȥʋȶȥƎơɭȶȥ˖ơȶɭǌŔȥǫɽŔʋǫơࡳ¶ȶȇƎơ˖ơ
ʠƎƎơǫɽƎǫʋǿŔŔɭˁơơɭʠǫʋǌơŹɭơǫƎࡳzȥǿʠȍǫŹɭŔƃǠʋơȥˁơȟơʋơơȥ
ʋˁŔŔȍǉʋŔȍȶȥƎơɭȥơȟơɭɽơơȥʋȶȶɽʋʠǫʋȶɢƎơȶȥʋǠʠȍȍǫȥǌʽŔȥǠʠȥ
ƃȶɭʋơȥɽʋŔȍơȥɽƃǠŔɢơȥǫȥƎơʠƎƎơʽŔȥ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽࡳ

ƃʋǫʽǫʋơǫʋơȥ
7ȶȶɭƃȶɭȶȥŔǌơǠǫȥƎơɭƎˁŔɽơɭʽơơȍȟǫȥƎơɭȟȶǌơȍǫǿȇȟŔŔɭʋȶƃǠ
ȇȶȥƎơȥơȥȇơȍơɽƃǠȶȶȍȇȍŔɽŹơ˖ȶơȇơȥơȥǉŔȟǫȍǫơŹǫǿơơȥȇȶȟɽʋơȥǫȥ
Ǝơȥǫơʠˁơ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽȇȶȶǫƎȶȶɭǌŔŔȥࡳĪŔŔȇǌơƃȶȟŹǫȥơơɭƎȟơʋ
ȍơʠȇơŔɭɭŔȥǌơȟơȥʋơȥ˖ȶŔȍɽǠơʋŹơ˖ȶơȇơȥơȥǠơʋʽơɭǌơ˖ơȍȍơȥʽŔȥ
ƎơȇʠƎƎơȶɢǠʠȥʋȶƃǠʋȥŔŔɭƎơȇȶȶǫɽƃǠŔɢơȥƎɭǫǿʽơȥơơȥƎǿơȟ࢛
ŹƢɽơɽɽǫơǫȥƎơȍŔȟȟơɭơȥȇȶȶǫȶǉơơȥǌŔɽʋɽɢɭơȇơɭȟơʋǠơʋʽơɭǠŔŔȍ
ȶʽơɭƎơȇʠƎƎơơȥࡹȶǉǠơʋǫȥʋơɭơɽɽŔȥʋơȶȶɭȍȶǌɽʽơɭȍơƎơȥʽŔȥǠơʋ
qȶȍʋǫȥǌơɭʽơȍƎࡳ

¥ǫơʠˁơŔŔȥˁŔɽǫȥƃȶɭʋơȥɽʋŔŔȍ
êʄŔŔȊŸƟƌɧǨǼǇŔȜɝǝȲǇĤǨǼȢǊȲƟƌoŔʶƟȊʄƟ5ɧʙȄȄƟɧǨǼॻ%ȲʙʺŸƟ࢙
ƌɧǨǼǇ %ɧʙǨȢɷ %Ȳʙʺ࢙ ƟȢ °ȢƌƟɧǝȲʙƌɷŸƟƌɧǨǼǇ êʄƟƟȢʺǨǼȄ `ŔƂȄȊŔ
ŔȢƌȜŔȢ ŔƌʶȲƂŔʄƟȢ ÚɧƟʺƟɷʄ áƟƂɧƟŔʄǨƟƂƟȢʄɧʙȜ oƟɷɷƟȊʄƟ
5ȲɧɝɷǊƟȜƟƟȢɷƂǝŔɝ5Ŕɧɝ࢙oŔʶƟȊʄƟɧŸƟɧǊ࢙%ʙɷɷƟȊʄƟêʄʙƂŔƌȲȲɧɷ࢙
ŸƟƌɧǨǼǇêʄɧʙǨȄơȥ`wõȲȲɝŸŔŔȢƌʶǨƟɷƟȢ%ƟǊƟȊƟǨƌǨȢǊࡲ
%ǫȥȥơȥȇȶɭʋʽȶȍǌơȥȥȶǌƎơɽƃǠŔɢơȥʽŔȥáʙǨȢƟȜŔȢɷ%ƟƌɧǨǼǇɷʺŔ࢙
ǊƟȢɷÚȊʙɷ5Dw¢wȢȢȲǇȲƂʙˏˏơȥoʙǨɷŔɧʄɷƟȢɝɧŔȄʄǨǼȄoŔʶƟȊʄƟࡳ

ĭơȇȶȥƎơȥʽŔƃǠʋʽǫȍʋƃʠɭɽʠɽɽơȥȶɭǌŔȥǫɽơɭơȥơȥǠơʋɽƃǠŔɢơȥƎɭǫǿ࢛
ʽơȥɽʋȶȥƎȶȶȇơơȥɢŔŔɭȇơơɭȶɢǠơʋɢɭȶǌɭŔȟȟŔࡳzȥŔʠǌʠɽʋʠɽ
ʽȶɭȟƎơƎơŔȟȟơɭơȥȇȶȶǫǠơʋƎơƃȶɭʽȶȶɭʽȶȶɭɽʋơȍȍǫȥǌơȥʽŔȥ7ơ
òɢɭȶȶȇǿơɽʋʠǫȥơȥ ʽŔȥ 7ɭơȥʋǠơࡳ 7ơ èʠȥbȶɭơɽʋèʠȥ ˖ȶɭǌƎơ ǫȥ
ȥȶʽơȟŹơɭȟơʋ˖ǫǿȥʽơȍơƎơơȍȥơȟơȥƎơɽɢȶɭʋơɭɽʽȶȶɭơơȥȟȶȶǫơ
ɽɢȶɭʋǫơʽơƎŔǌƢȥơơȥˁơȍȇȶȟơ˪ȥŔȥƃǫƭȍơŹǫǿƎɭŔǌơࡳ%ơƎɭǫǿʽơȥ
ȇˁŔȟơȥʽơɭǌŔƎơɭơȥơȥǠǫơȍƎơȥǠʠȥǠơǫɽơɽɽǫơʽŔȥʠǫʋƎơ¶ȥƎơɭ࢛
ȥơȟơɭɽȇȶȶǫࡳ

ࠁ
6

De Kei - 7e jaargang nr. 3 - 9 februari 2022

ŔŔɭʽơɭɽȍŔǌࠁ߿ࠁࠀòʋǫƃǠʋǫȥǌqȶȍʋǫȥǌơɭòƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơ

FơȥɽɢơƃǫŔŔȍƎŔȥȇǿơˁơȍŔŔȥŔȍȍơƎȶȥŔʋơʠɭɽࡳ7Ŕȥȇ˖ǫǿǠʠȥƎȶȥŔʋǫơɽ
ȇȶȥƎơȥˁǫǿơơȥɢɭŔƃǠʋǫǌơǫȥɭǫƃǠʋǫȥǌɭơŔȍǫɽơɭơȥࡳ7ŔȥȇŔŔȥòʋŔŔʋɽ࢛
ŹȶɽŹơǠơơɭʽȶȶɭƎơɢŔɭʋǫƃǫɢŔʋǫơǫȥƎơǫȥʽơɽʋơɭǫȥǌʽŔȥǠơʋɢȍơǫȥơȥ
Ǝơ ǌɭȶơȥʽȶȶɭ˖ǫơȥǫȥǌ ơȥ ȶȶȇ ơơȥ ǠŔɭʋơȍǫǿȇ ƎŔȥȇǿơˁơȍ ŔŔȥ Ǡơʋ
ŔƎɭơɽʽŔȥƎơqŔʽơȍʋơɭ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽ-ȍʠŹq¶-ʽȶȶɭǠʠȥŹǫǿƎɭŔ࢛
ǌơǫȥơơȥơơɭƎơɭɽʋŔƎǫʠȟʽŔȥƎơŹȶʠˁࡳ

7ơ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽȇȶȶǫ
7ơȥǫơʠˁơ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽȇȶȶǫǫɽơơȥɢŔɭơȍȶɢƎơqȶȍʋǫȥǌơɭɢȶȶɭʋ
ơȥǠơơǉʋȶȥƎŔȥȇɽƎơɽȶŹơɭơȶȟɽʋŔȥƎǫǌǠơƎơȥ˖ǫǿȥȥʠʋǫȥƎơŔǉǌơ࢛
ȍȶɢơȥȟŔŔȥƎơȥŔȍŹơˁơ˖ơȥࡳĪơơȍŹơ˖ȶơȇơɭɽǌȶơƎơʽơɭǠʠʠɭơȥ
ơơȥǌȶơƎơʽơɭȇȶȶɢǫȥȶȥ˖ơˁǫȥȇơȍࡳqơʋʽơɭǠŔŔȍʽŔȥƎơȇʠƎƎơȇŔȥ
ʽơɭʋơȍƎˁȶɭƎơȥࡳĭǫǿ˖ǫǿȥʋɭȶʋɽ

FơȥȥǫơʠˁǿŔŔɭ
ĭơǌŔŔȥʽȶȍǌȶơƎơȟȶơƎǠơʋȥǫơʠˁơǿŔŔɭǫȥࡳ7ơˁȶȍǉ˖Ŕȍǫȥࠁ߿ࠁࠁ
ȥŔŔɽʋƎơɭơǌʠȍǫơɭơŹơǌɭŔ˖ǫȥǌơȥƎơƎɭʠȇŹơǌɭŔ˖ǫȥǌʽȶȶɭȶȥɽơơȥ
ǌɭȶʋơʠǫʋƎŔǌǫȥǌŹơʋơȇơȥơȥࡳqơʋǌŔŔʋʽơơȍʋǫǿƎơȥơơȥǉȶɭɽơǫȥʽơɽ࢛
ʋơɭǫȥǌʽơɭǌơȥȶȟǠơʋʋơɭɭơǫȥɭȶȥƎƎơɽƃǠŔŔɢɽȇȶȶǫˁȶȍǉˁơɭơȥƎʋơ
ȟŔȇơȥࡳ ĭơ Ǡȶɢơȥ ƎŔŔɭȥŔŔɽʋ ƎŔʋ ƃȶɭȶȥŔ Ǡơʋ ǫȥ ࠁ߿ࠁࠁ ˁơơɭ ˖Ŕȍ
ʋȶơȍŔʋơȥȶȟŔƃʋǫʽǫʋơǫʋơȥʋơȶɭǌŔȥǫɽơɭơȥࡳqȶɢơȍǫǿȇȇʠȥȥơȥˁơƎǫʋ
ǿŔŔɭȶȥ˖ơȥǫơʠˁơɢȍŔȥȥơȥơȥȟȶǌơȍǫǿȇǠơƎơȥȟơʋƎơȶȥƎơɭȥơ࢛
ȟơɭɽȇȶȶǫơǫȥƎơȍǫǿȇʋȶʋʠǫʋʽȶơɭŹɭơȥǌơȥࡳFȥʠǫʋơɭŔŔɭƎǠȶɢơȥˁơ
Ǝǫʋ ǿŔŔɭ ȟơʋ ǫơƎơɭơơȥ ƢǫȥƎơȍǫǿȇ Ǡơʋ ȶɢơȥǫȥǌɽǉơơɽʋǿơ ʽŔȥ Ǝơ
ȥǫơʠˁŹȶʠˁʋơȇʠȥȥơȥʽǫơɭơȥǫȥơȥɭȶȥƎȶȥ˖ơɽƃǠŔŔɢɽ࢛ȍŔȟȟơ࢛
ɭơȥ࢛ơȥȶȥƎơɭȥơȟơɭɽȇȶȶǫࡳ

%ȊǨǼǇȲȢɷʶȲȊǊƟȢƟȢŸȊǨǼǇȲȢɷɷʄƟʙȢƟȢࡲ
5ŔȢȄŸŔŔɧ
zȥȶȥ˖ơȥǫơʠˁɽŹɭǫơǉʽơɭʋơȍƎơȥˁơƎǫʋǿŔŔɭǠơʋʽơɭǠŔŔȍȶʽơɭƎơ
ŹȶʠˁʽŔȥƎơ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽȇȶȶǫࡳqơʋˁŔɽơơȥɢɭŔƃǠʋǫǌơʋǫǿƎȟơʋ
ʽơȍơȟơƎơˁơɭȇơȥƎơȥơȥʽơơȍȟơơƎơȥȇơȥƎơơȥǠŔɭƎˁơɭȇơȥƎơ
ȶȥƎơɭȥơȟơɭɽࡳĪơơȍƎŔȥȇǌŔŔʋʠǫʋŔŔȥŔȍƎơ˖ơȟơȥɽơȥࡳ

¥ŔȟơȥɽǠơʋŹơɽʋʠʠɭ
òʋǫƃǠʋǫȥǌqȶȍʋǫȥǌơɭòƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơ
5ʙƂȲoƟʙȢʶȲȲɧˏǨʄʄƟɧ

oȲȲǇƌɷɝȲȢɷȲɧƟȢ

òơƃɭơʋŔɭǫŔŔʋqȶȍʋǫȥǌơɭòƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơ

þǫɢŔȇȇơɭࠀࠃ
ࠆࠈࠆࠀ%qŔʽơȍʋơ
ʋơȍࡳ߿ࠅ࢛ࠂࠂࠃࠁࠂࠀ߿ࠈ

ɽơƃɭơʋŔɭǫŔŔʋॸƎơǠȶȍʋǫȥǌơɭɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơࡳȥȍ
ˁˁˁࡳƎơǠȶȍʋǫȥǌơɭɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơࡳȥȍ
z%¥¥ࠇࠇè%¶߿ࠂࠅࠂࠂ߿ࠁ߿ࠆࠆ

5ƟɷƂǝŔŔɝɷȄʙƌƌƟʺȲɧƌʄȜƟƌƟǨȢɷʄŔȢƌǊƟǝȲʙƌƟȢƌȲȲɧƌƟÚɧȲʶǨȢƂǨƟ5ɧƟȢʄǝƟƟȢƌƟcƟȜƟƟȢʄƟĤƟɷʄƟɧʶƟȊƌࡲ
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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

 


    

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

GORDIJNEN
ZONWERING

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij zijn
verhuisd
!

OER.cross Havelterberg
Na de succesvolle eerste ediƟe organiseert AV De Sprinter
in haar 40-jarig jubileumjaar op 12 februari 2022 wederom
de OER.cross Havelterberg. Door versoepelingen is het
mogelijk om dit evenement op verantwoorde wijze te
organiseren. De OER.cross organisaƟe heeŌ het, ondanks
de korte aanloopƟjd, voor elkaar gekregen om deze
wedstrijd plaats te laten vinden.
Net als in de vorige ediƟe wordt
ook nu weer een uitdagend
parcours uitgezet. Hardlopen in
dit veelzijdige landschap vraagt
kracht, uithoudingsvermogen en
coördinaƟe en is geschikt voor iedere
hardloper. Kortom, zowel recreanten
als wedstrijdlopers zijn van harte
uitgenodigd om in te schrijven. De
jeugd kan zich inschrijven voor de
8

1000 m en 2000 m
en volwassenen
hebben de keus uit
5,5 km en 8,5 km.
Met dank aan een
aantal bedrijven uit de omgeving van
Havelte zijn er weer leuke prijzen te
winnen voor de nummers 1-2-3. Jeugd
en volwassenen zijn in verschillende

categorieën ingedeeld.
De inschrijving is geopend: alleen
digitaal via de website van de AV de
Sprinter. (www.avdesprinter.nl)
De Kei - 7e jaargang nr. 3 - 9 februari 2022

De Drentse Parels
Vanmorgen kwamen de dames van
de quiltgroep de Drentse Parels weer
bij elkaar.
Een gezamenlijke opdracht voor
een droomdekentje maakte ze weer
nieuwsgierig (was hun toegezonden)
om bezig te zijn. Dat kon thuis
gebeuren. Het moet nu een geheel
worden. Om de beurt wordt er nu aan
gewerkt.
Een droomdekentje is bestemd voor
een ziek kind, waar ze heerlijk onder
weg kan dromen. De sƟchƟng de
Regenboog regelt dit al jaren. Een
reacƟe van ouders uit hun folder:
‘Wij zijn ontroerd en dankbaar dat er
zoveel lieve mensen zijn die mooie
dekens maken voor deze kleine
helden.’
Nynke Dorenbos

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

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Printen

Scan-, print- en kopieerservice van

Bouwtekeningen
Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De Kei - 7e jaargang nr. 3 - 9 februari 2022

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl
9

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.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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€ 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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Een ‘Kei’ van een foto

Foto's: G. Drogt

In navolging van het leuke ar kel van Paul Men nk in de vorige Kei, hierbij een foto van een spannetje grote Zaagbekken
op de Oude Vaart bij Uﬀelte.

Agenda
11 feb.
12 feb.
12 feb.
14 feb.
16 feb.
17 feb.
20 feb.
22 feb.
23 feb.
2 maart
9 maart
16 maart
17 maart
22 maart
23 maart
6 april
6 april
20 april
20 april
Do. 21 april
21 april

Film Super Nova - De Veldkei, Havelte - 19.30 uur
Oer.cross Havelterberg
Herstart Repaircafé Havelte - De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur
Informa eavond ‘Optrommelac e’; Dorpsgemeenschap Havelte - 19.30 uur
Vrouwenvereniging Havelte; H. Hooyer Babbelegoegies
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol ngerveld - vertrek 13.30 uur
Filmavond - De Uelenspieghel, Winkelsteeg 5, Uﬀelte - 18.00 uur
Oud papier ophalen Havelte
De Kei nr. 4
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond, Mw. Jeanet Landman - Verhalenverteller
De Kei nr. 5
Vrouwenvereniging Havelte; Laura Stra ng over de Amish gemeenschap
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol ngerveld - vertrek 13.30 uur
Oud papier ophalen Havelte
De Kei nr. 6
De Kei nr. 7
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond, Dhr. J. Verburg lezing over vlinders en de insectenwereld
De Kei nr. 8
Vrouwenvereniging Havelte; J. Mansier met foto's, kwis
Oud papier ophalen Havelte
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol ngerveld - vertrek 13.30 uur

Elke maandag:
Elke dinsdag:
Elke woensdag:
Elke donderdag:
Elke vrijdag:
Elke 2e za. v.d. maand:

Welfare Handwerkgroep Havelte - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
Repe e Vrouwenkoor De Liesterkrallen - De Veldkei, Havelte - 9.30-11.30 uur
Repe e Popkoor Voices4U - De Veldkei, Havelte - 20.00-22.00 uur
Sjoelen - De Veldkei, Havelte, info A. Nijmeijer, 0521-343418 - 14.00-15.45 uur
Repe e Mannenkoor De Brinck-sanghers - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.30 uur
Repe e mondharmonicaclub "De Deurdouwers" - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
Repaircafé Havelte - De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur
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Eén van mijn eerste uitvaarten was die van een meneer die de mooie leeftijd van
92 jaar heeft bereikt. Hij was wel klaar voor het afscheid, klaar om het leven los te
laten, vertelden zijn kinderen me. Als dat moment gekomen is bellen ze me vroeg
in de ochtend. Als ik arriveer zitten we eerst rustig bij elkaar aan zijn keukentafel
in de verzorgingsflat en luister ik naar de verhalen over hoe de laatste dagen zijn
geweest. We verzorgen we meneer, waarna we hem opbaren op zijn eigen bed.

Enige tijd later vertrek ik bij de familie, zij creëren een fijne sfeer in de slaapkamer met foto's, bloemen
en kaarsjes. Meneer wordt daarmee precies zo opgebaard zoals ze het voor ogen hadden. Als ik in de
middag terug kom met de rouwkaarten tref ik een lieve, maar ook wat nerveuze schoondochter: de
verwarming in de slaapkamer wil niet uit. Dit is wel nodig om de conditie van het lichaam zo optimaal
mogelijk te houden. We gaan samen op zoek naar iemand van de technische dienst. De man doet een
paar handelingen, maar laat ons in onwetendheid achter: 'Vier uur geweest.' Na enige tijd bemerken we
opgelucht dat de verwarming toch uit is gegaan. Dat steunt me in mijn vertrouwen dat meneer tot de
dag van de uitvaart in zijn eigen woning kan blijven. Als die dag is gekomen staan we net klaar om te
vertrekken als een dame van de verzorgingsflat in lichte paniek aan de deur staat: de lift is stuk. Er is
iemand onderweg. Ik voel ook een ballonnetje in mijn buik ontstaan, maar doe mijn best om dat aan de
familie niet te laten merken. Met mijn collega komen we heel snel tot de conclusie dat er maar één
oplossing is: de trap. We staan echter op de zesde verdieping. Juist als we aan de trap willen beginnen
komt de lift hortend en stotend naar boven. We wagen het erop en met veel geluk komen we met de lift
beneden aan. We arriveren gewoon op de afgesproken tijd bij het crematorium. Als, aan het einde van
de dienst, meneer door zijn kinderen uit de ruimte wordt gedragen begint een baby zachtjes te huilen.
Pas op dat moment voelt het alsof er écht overgave is aan het afscheid, in het vertrouwen op de volgende
generaties.
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

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
12

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