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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
Nestenmaker Bald Bruinenberg (links) en herder Jelle Kootstra hebben zojuist het informaƟebord aan de
grote kapschuur van de HolƟnger Schaapskudde onthuld.

0521 342 250

InformaƟebord zwaluwen bij Schaapskooi onthuld
De zwaluwƟl staat al zes jaar op het terrein van de HolƟnger Schaapskudde in
Havelte. En ook heel wat jaren vinden de huiszwaluwen een broedplaats in een
van de zevenƟen kunstnesten aan de buitenkant van de grote kapschuur op
het terrein. Maar pas op 22 februari jl. werd daar een informaƟebord over de
huiszwaluwen onthuld.
‘Is dat iets bijzonders?’ vroeg Gert
Hulsebos, lid van de Werkgroep
Huiszwaluwen, onderdeel van de
Vogelwacht Uﬀelte e.o, zich af. Dat
deed hij in een gezelschap van zo’n
vij ien personen. En hij gaf zelf het
antwoord. ,,We hadden het bord
ook gewoon aan de muur kunnen
schroeven. Maar de werkgroep wil
toch via deze oﬃciële onthulling extra
s lstaan bij het feit, dat de zwaluwen
in dit geval niet zonder de S ch ng
Hol nger Schaapskudde kunnen.’’
De onthulling van het informa ebord
werd verricht door herder Jelle
Kootstra en Bald Bruinenberg, als
lid van Vogelwacht Uﬀelte jarenlang
verantwoordelijk voor de produc e
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van honderden kunstnesten.
Bruinenberg huisde tot voor drie
maanden terug in Uﬀelte en woont nu
in Diever.
Tijdens die bijeenkomst in de
ondernemerskooi van de Hol nger
Schaapskudde verzorgde Arend
van Dijk een diapresenta e over
de huiszwaluw. En vertelde niet
zonder enige trots dat Havelte in
Drenthe verreweg de grootste kolonie
huiszwaluwen hee , terwijl Uﬀelte
de vierde plaats in die provinciale
top-10 inneemt. In de gemeente
Westerveld en in onze provincie blij
het aantal huiszwaluwen de laatste

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

Lees verder op pagina 3
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 23 maart 2022.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 14 maart
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 maart

Havelte

10.00 uur

20 maart

Havelte

10.00 uur

27 maart

Havelte

10.00 uur

Ds. Th. J. Veenstra (Diever)
2e zondag 40 dagenƟjd
Ds. Marianne Gaastra
3e zondag 40 dagenƟjd
Ds. D. van Veen (Assen)
4e zondag 40 dagenƟjd

NETTE ZELFSTANDIGE MAN
ZOEKT LEUKE VROUW
om de weekenden samen iets
gezelligs te doen; bijvoorbeeld leuke
toertochtjes maken, uit eten gaan,
leuke gesprekken voeren enz.
LeeŌijd tussen 78 en 85 jaar.
Contactpersoon:
Tiny Huisman, tel. 06-36 22 51 80.

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

GORDIJNEN
ZONWERING

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
info@leffers-haveman.nl
Dieverbrug/Havelte
0521-341285
2

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij zijn
verhuisd
!

Rimini is weer open voor
heerlijke verse pizza’s!
Voor menu en openings jden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Vooraankondiging
Vriendenconcert
Mannenkoor Uﬀelte
Tevens oproep voor vrije
inloopavond!
Eindelijk!! Het mag weer!!
Het Mannenkoor Uﬀelte gee
op zondag 3 april a.s. weer haar
jaarlijkse vriendenconcert in De
Frederikshaven aan de Rijksweg te
Uﬀelte. Noteer de datum alvast in de
agenda, nader bericht volgt z.s.m!!
Dit keer is er, zoals gebruikelijk, ook
weer een gastoptreden in de persoon
van Maaike Bosscher uit Uﬀelte op
harp (Harp uit het hart). Zij speelt
prach ge muziek uit Wales en Piazolla
(tango-muziek).
En het Mannenkoor Uﬀelte zingt weer
een zeer gevarieerd repertoire,
waarbij het zingen in de eigen Drentse
streektaal een belangrijk onderdeel is.
En natuurlijk hele gezellige
meezingliedjes, maar ook wordt
er Engels en Duits gezongen. Het
koor is, onder de bezielende leiding
van dirigent Bert Koster, druk bezig
met het instuderen van een aantal
prach ge nieuwe liederen. We zijn
weer begonnen!! Het beloo dus
weer een prach g en zeer gevarieerd
concert te worden!
Tevens roepen wij mannen op, om
op een maandagavond naar de
Frederikshaven te komen voor een
open en gra s inloopavond. (Aanvang
is om 19.30 uur). Om eens een keer
mee te oefenen of gewoon om te
luisteren en te ervaren hoe het gaat bij
een koor. Zingen met elkaar is gezellig
en gezond!!
Het concert begint zondag 3 april om
11.00 uur. Zaal open om 10.30 uur.

Met als Ɵtel ‘Hier wonen ‘s zomers huiszwaluwen‘ krijgt de bezoeker
van de HolƟnger Schaapskudde informaƟe over onder meer de nesten.

Vervolg van pagina 1

vij ig jaar redelijk stabiel, terwijl in
heel Nederland het aantal dras sch
omlaag is gegaan. Arend van Dijk liet
ook zien dat de tweederde van de
huiszwaluwen in natuurlijke nesten
broedt, eenderde in kunstnesten.
Via het informa ebord worden
bezoekers van de schaapskooi wat
kennis betre een beetje bijgespijkerd,
mocht dat nodig zijn. Zo lezen we dat
die vogels in april terugkeren uit Afrika
na een vlucht van 10.000 kilometer.
Om vervolgens in de periode meiaugustus hier te broeden, soms twee
keer. Ze leggen dan vier tot vijf eieren,

Een deel van de zwaluwnesten aan de
grote kapschuur van de schaapskooi

waarop twee weken wordt gebroed.
Na drie tot vier weken verlaten de
jongen het nest.
In Uﬀelte hee de Vogelwacht twee
llen en in Havelte ook twee: een in
de Meerkamp en de reeds genoemde
l bij de schaapkooi. Gemiddeld
zijn jaarlijks 46 nesten ‘bewoond’:
maximaal telden de Vogelwachtvrijwilligers 85 broednesten; in een
‘slecht’ jaar was dat 12 maal.
Wie naast informa e via dit nieuwe
bord meer wil weten over de
zwaluwen en andere vogels verwijzen
we gaarne naar internet:
www.vogelwachtuﬀelte.nl

Gesprekgroep filosofie in de Veldkei te Havelte
Thema: Wie ben ik en wat wil ik?
In deze gespreksgroep wordt een rela e gelegd tussen filosofie, taal en kunst.
Aan de orde komen naast
Wi genstein, een aantal moderne
en postmoderne Franse filosofen:
Foucault, Lacan, Derrida en Lyotard
Zes dinsdagavonden van 20.00 tot
22.00 uur

Kosten: € 50,- Start: 8 maart, deze
kosten zijn voornamelijk voor het
Werkboek, de koﬃe en de zaalhuur.
Gespreksleider: Lourens Koomans
Opgave kan via email:
koomans@wxs.nl of T: 0521 340460

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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WONING GEKOCHT, HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

altijd scherp!

Stotijn

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:
T: de Wijk 0522 - 440 473

notariaat & mediation

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Met zorg bereid.

Speciaal voor u

Probeer nu 5 maaltijden
voor slechts € 19,95!

Ook
natriumarm,
vegetarisch of
glutenvrij.

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u culinair verrassen.
Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 vriesverse maaltijden!
5 van deze maaltijden kunt u nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. Dat smaakt naar meer toch?
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) en maak uw keuze.
Vermeld bij de bestelling actiecode 202-SCDR02A22. Eet smakelijk!
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022. Kijk voor de overige voorwaarden op
apetito-shop.nl/proefpakket.

Bestel
& geniet
van:

Runderlapje in jus
met bloemkool en
aardappelpuree

Runderhachee
met rode kool en
aardappelen

Nasi goreng
met kipsaté

Macaronischotel
met rundergehakt

Grootmoeders
kippannetje

www.apetito-shop.nl
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Agenda
9 maart
11 maart
16 maart
17 maart
19 maart
19 maart
22 maart
23 maart
26 maart
27 maart
6 april
6 april

De Kei nr. 5
Film ‘The Singing Club’ - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
Vrouwenvereniging Havelte; Laura StraƟng over de Amish gemeenschap
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - vertrek 13.30 uur
GraƟs proefles Roeivereniging ’t Diep - Hooidijk 2, Tuk - 9.30-12.00 uur
Welfare Bazar - De Veldkei, Havelte - 13.00-16.00 uur
Oud papier ophalen Havelte
De Kei nr. 6
Uitdelen blikken De Grote OptrommelacƟe
Drentse literatuur en muziek - De Brink Dwingeloo - 11.00-14.00 uur
De Kei nr. 7
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond, Dhr. J. Verburg lezing over
vlinders en de insectenwereld
8 april
Koopavond Kinderkledingbeurs - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
9 april
Kinderkledingbeurs - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
20 april
De Kei nr. 8
20 april
Vrouwenvereniging Havelte; J. Mansier met foto's, kwis
Do. 21 april Oud papier ophalen Havelte

Film: The Singing Club
op 11 maart in dorpshuis de Veldkei
te Havelte
Een mooie feel good film. De mannen
dienen in Afghanistan, hun vrouwen
vormen een koor.
Ze steunen elkaar door één van de
moeilijkste momenten van hun leven.
Op de werkelijkheid gebaseerde
film. Het koor eindigt zelfs met een
optreden in The Royal Albert Hall
in Londen. Een komisch drama over
vriendschap, familie en de kracht van
muziek.
Vrijdagavond 11 maart a.s.
Aanvang 20.00 uur, de zaal is open
vanaf 19:30. De entree bedraagt
€ 7,50 per persoon. U kunt zowel
contant als digitaal betalen.
Reserveren kan bij Lourens Koomans
tel: 0521 340460 of
E: koomans@wxs.nl.

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
- Bridge - De Veldkei, Havelte - 13.15-16.30 uur
(niet in de zomermaanden)
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

Kinderkledingbeurs Havelte organiseert
tweedehands zomerkinderkleding- en
speelgoedbeurs
De werkgroep Kledingbeurs Havelte is blij te kunnen melden dat er weer een
kleding- en speelgoedbeurs georganiseerd kan worden. Dit is een gezellige
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in ontmoeƟngscentrum “de
Veldkei” te Havelte.
De koopavond is op vrijdag 8 april
2022 van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op zaterdag 9 april 2022 is de beurs
geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur.
Bezoekers ontvangen op zaterdag 10%
korƟng op hun aankoopbedrag.
U vindt op deze beurs naast
kleding ook een divers aanbod van
tweedehands speelgoed. HeeŌ u zelf
kleding van maat 74 t/m maat 188 of
speelgoed in te brengen dan kunt u de
daarvoor benodigde prijsenveloppe+
instrucƟe vanaf dinsdag 1 maart
ophalen gedurende schoolƟjden bij

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.

de kleuteringang van OBS de Bosrank
in Havelte. Er is een maximale uitgave
van 150 prijsenveloppen. Alle kleding
en speelgoed dient geprijsd, schoon
en compleet te worden aangeleverd.
Het inbrengen van de kleding en het
speelgoed is op donderdagavond
7 april 2022 van 19.00 tot 20.30 uur,
eveneens in “de Veldkei”. Dit adres
kunt u vinden op onze website.
Raadpleeg onze website
www.kledingbeurshavelte.nl voor
meer informaƟe. We zijn ook te volgen
via Facebook: Kledingbeurs Havelte.

Klusbus

Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
We zien uw inzending graag tegemoet.
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Goed wonen is voor de PvdA Westerveld een grondrecht
Daarom wil PvdA Westerveld iedereen aan tafel zetten: aan de Woontafel Westerveld.
We moeten snel aan het werk voor goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Het is prachtig
wonen in Westerveld, maar nog niet elke inwoner kan daarvan genieten. Voor starters en
ouderen is het bijna onmogelijk om een eigen of andere, betaalbare woning te vinden. In
Havelte en Darp is deze behoefte groot, zoals in heel Westerveld. Op kansrijke plekken
willen we hard aan de slag om samen met inwoners woningen te realiseren.

Hof van Havelte: “Naast ouderen
zijn ook jongeren bij ons
welkom.”

“Jongeren willen graag blijven
wonen in hun eigen Darp”
De sociale samenhang in Darp hangt sterk af
van twee belangrijke factoren: woningen voor
de inwoners en een goede dorpshuisfunctie.
Door het sluiten van de school is het gebruik
van het dorpshuis veranderd en is het gebruik
van de sportzaal veel minder intensief.
Daarmee ontstaat op één van deze twee
locaties een kans voor woningbouw. Tegelijk
kan er op de andere locatie een
multifunctionele dorpshuisfunctie komen. Dit
alles in goed overleg met de bewoners.

Meer regie bij de gemeente: De
‘Woontafel Westerveld’
Het is hoog nodig dat de gemeente actief de
regie neemt voor woningbouw en initiatieven
uit de gemeenschap omarmt en meehelpt in
de realisatie. PvdA Westerveld wil daartoe
alle partijen aan de ‘Woontafel Westerveld’
zetten.

Laat 14,15 of 16 maart uw stem horen.

Stem PvdA voor sociaal en
betaalbaar wonen.
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“We zijn al twee jaar bezig om een
geschikte locatie te vinden voor de bouw
van passende en betaalbare woningen voor
ouderen. Nieuw is dat we een deel van die
woningen ook beschikbaar stellen voor
starters om zo het probleem voor jongeren
te helpen verlichten”, zegt Liesbeth van der
Marel, van de Hof van Havelte in oprichting.
“We zien mogelijkheden in Havelte, een
mooi voorbeeld is de ijsbaanlocatie. De
gemeente blijft echter terughoudend.”
PvdA Westerveld is voorstander om
buitensportaccommodaties bijeen te
brengen aan de Meerkampweg om zo
locaties voor woningbouw vrij te spelen.
Wel moet gezorgd worden dat
sportverenigingen daar onder gelijke
voorwaarden een plek kunnen vinden.

Meerkamp: Meer bouwen naar
echte behoefte
Het schiet niet echt op met woningbouw op
de Meerkamp. PvdA Westerveld kiest voor
het verdichten van het aantal woningen
door te bouwen naar de behoefte: kleinere
woningen voor starters, en ouderen. Zowel
sociale huur als koopwoningen.

Ga voor meer
informatie naar het
verkiezingsprogramma
van PvdA Westerveld
op https://
westerveld.pvda.nl of
klik op de QR-code
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S.V. Dynamiek

Frisse start op ’t Diep
Roeivereniging ’t Diep organiseert graƟs proefles

In de week van 14-19 maart kunnen
onze jeugdleden bij u aan de deur
komen met een inschrijflijst. We
hopen dat de inwoners onze club een
warm hart toedragen en eieren gaan
bestellen. De eieren kunnen contant
afgerekend worden bij de bestelling.
Het afleveren gebeurt in de week
voor pasen tussen 11 en 14 april.
Met de opbrengst van deze acƟe
kunnen we een deel van onze vaste
lasten betalen en hopen we onze
2-jaarlijkse uitvoering deels te
kunnen financieren. Deze uitvoering
staat gepland voor het najaar.

Nu de Corona weer wat geluwd is, maakt ook ’t Diep weer een frisse start.
Daarom organiseert de vereniging zaterdag 19 maart 2022 een gra s en
vrijblijvende proefles roeien voor een ieder die geïnteresseerd is in de roeisport.
De dag start om 9.30 uur op
Roeivereniging ’t Diep aan de Hooidijk
no 2 in Tuk en duurt tot 12 uur. Het
is een unieke mogelijkheid om te
ervaren hoe mooi de roeisport is.
Roeien is voor alle leeŌijden. Je moet
kunnen zwemmen en lenig genoeg
zijn om in de boot te stappen. Dan
kan je direct aan de slag. Als lid van
de roeivereniging mag je roeien
wanneer je wilt. Alle dagen van de
week, het hele jaar door. Behalve als
het vriest. En er staan in het clubhuis

Op dit moment zijn de jeugdleden
druk bezig met het trainen voor de
clubkampioenschappen: deze kunnen
we gelukkig ook weer houden en wel
op zaterdagochtend 26 maart. We
nodigen iedereen van harte uit om
te komen kijken naar de prestaƟes.
De kampioenschappen worden
gehouden in Sportzaal Meesterserve
in Havelte.

roeiapparaten voor je klaar, net als
in de sportschool. Je kan dus het
hele jaar door iedere dag sporten.
RecreaƟef en op wedstrijdniveau.
Daarbij, met de Weerribben
en Wieden kent de gemeente
Steenwijkerland één van de mooiste
roeiwateren van Nederland.
Meld je aan via
nieuweleden@’tdiep.nl.
Meer info vind je ook op de website
van ’t Diep, www.tdiep.nl.

Scan-, print- en kopieerservice van

Bouwtekeningen
Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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www.kleen.nl

Na 2 jaar is het eindelijk weer
mogelijk om een ac e te
organiseren voor het spekken van
onze clubkas.
We pakken dan ook de draad weer
op met onze paasac e door het
verkopen van eieren, huis aan huis
in Havelte, Darp en Uﬀelte.

Noteboomstraat 68 Meppel
T 0522 255449 drukkerij@kleen.nl

Uw tuin... onze zorg!

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

Havelte - Meppel
ZZZFRPIRUWXLQQO
0522 255 389

+DYHOWH0HSSHO
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Ziekte van Lyme
Behandeling door middel van moderne apparatuur o.a.
Fotonenapparatuur (licht-behandeling), Bionic 880 en
Bioresonantie de Trikombin met 95% behandelresultaat.
Zie voor uitgebreide informatie hierover op onze website
www.cvig.nl
Een deel van de mensen met late lyme-ziekte heeft
gewrichtsontstekingen. Ook de ogen en het hart kunnen
aangetast zijn. Deze nare ziekte kan allerlei neurologische
verschijnselen afgeven, zoals uitval of prikkeling van de
zenuwen. De ziekte kan iemands kwaliteit van leven ernstig
aantasten. Een behandeling met antibiotica kan een
verdere verslechtering voorkomen, maar het effect op de
reeds bestaande stoornissen is meestal minimaal of
afwezig. Er is dan ook vaak blijvende invaliditeit.
Centrum voor
integrale geneeswijzen

Tel. 0521-350335

Enkele van deze symptomen oftewel
gezondheidsklachten kunnen zijn:

• vermoeidheid
• spierpijn
• gewrichtspijn
• pijnscheuten, tintelingen
• temperatuurschommelingen

• wazig zien

benauwdheid en o.a. pijn op

www.cvig.nl | info@cvig.nl | Rijksweg 7, 7975 RS Uffelte

om afspraken te maken om gastlessen
te geven. De jeugd heeŌ zoals dat
zo mooi klinkt de toekomst dus daar
gaan we veel Ɵjd insteken. Daarnaast
is het zo dat in april Westerveld 5
jaar een Fairtrade gemeente is. Dit
lustrum willen we het hele jaar vieren.
We hebben mooie relaƟe geschenken
ontwikkeld die bij de Wereldwinkel
D- fair gekocht kunnen worden. In de
wereldwinkel Havelte en misschien
ook in het gemeentehuis zal een
Modeshow worden georganiseerd.
Fairtrade kleding te zien, ook voor de
jeugd! Ook komt er waarschijnlijk een
musical over Max Havelaar. Zo zijn er
nog meer ideeën die nu uitgewerkt
worden. Eerst nu blij dat de Ɵtel
verlengd is!!
Voor meer info jan langenkamp mail
of bel gerust, 0610171978

Lotenbloks.nl
8

• hoofdpijn
• hartkloppingen, duizeligheid,

Bij een acute tekenbeet of ernstige klachten altijd uw huisarts
raadplegen. Behandelingen worden deels vergoed door de meeste
zorgverzekeraars mits aanvullend verzekerd.

De Fairtrade werkgroep is heel blij dat de landelijke jury van Fairtrade onze
aanvraag om de Ɵtel van Fairtrade gemeente te verlengen posiƟef heeŌ
beoordeeld. Dat betekent dat Westerveld in ieder geval nog 2 jaar de Ɵtel mag
voeren. Dat is goed nieuws!

Lotenbloks.nl is een initiatief van

angst of boosheid

de borst etc.

Fairtrade nog minstens 2 jaar door!

De verlenging van de Ɵtel gaat echt
niet automaƟsch. Als werkgroep
moeten we verantwoording afleggen,
wat is er gedaan, welke bedrijven
en instanƟes zijn er bereikt. Als
werkgroep zijn we daar zeker paar
dagen mee bezig, dus nu echt trots dat
het gelukt is!
De commissie toekenning heeŌ paar
punten van aandacht. De werkgroep
moet proberen in het inkoopbeleid
van de gemeente, de gemeente
duidelijker te laten kiezen voor
Fairtrade. Daar is werkgroep al langere
Ɵjd mee bezig; maar gaat helaas
moeizaam. Het sƟmuleren van scholen
om meer aan Fairtrade te doen is een
ander aandachtspunt. Door Corona
lag dat sƟl, scholen wilden niet dat
er andere “bezoekers” in de klassen
kwamen en terecht. Nu Corona
minder gevaarlijk lijkt te zijn, gaat de
werkgroep de scholen weer opbellen

• cognitieve klachten
• prikkelgevoeligheid
• emotionele verandering zoals

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Bazar van de Welfare
Handwerkgroepen Havelte
Na een lasƟg coronajaar zijn we
erg enthousiast dat we weer een
BAZAR kunnen gaan organiseren. De
bekende WELFARE BAZAR die alƟjd
vele bezoekers trekt en waarbij de
vrijwilligers en deelnemers trots hun
producten laten zien en verkopen...
Wat hebben we het gemist!! U ook?
Kom daarom ook op zaterdag 19 maart
a.s. naar de VELDKEI in Havelte.
Daar kunt u weer komen kijken
naar alle prachƟge producten die
er door de dames van de Welfare
Handwerkgroepen Havelte zijn
gemaakt. We praten over de
‘Handwerkgroepen’ omdat er twee
groepen zijn; de groep uit de Molenhof
en de groep uit de Veldkei.
Ondanks dat er weinig bijeenkomsten
mogelijk waren, is er toch fanaƟek
gewerkt. Sommigen deden dit
vanuit huis en anderen waren extra
producƟef toen de bijeenkomsten
weer plaatsvonden. Er is dus een
enorm aanbod. Het is dan ook zeker de
moeite waard om te komen kijken naar
wat er allemaal gemaakt is. Kadootjes,
hebbedingetjes maar ook prakƟsche
zaken zoals de bekende sokken!
Er is in ieder geval heel erg veel te
zien. Kom dus gezellig langs op onze
voorjaarsbazar, we zien u graag.
De VOORJAARSBAZAR is op zaterdag
19 maart a.s. in de Veldkei te Havelte
van 13.00 tot 16.00 uur.
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Op weg naar de nieuwe Dorpsvisie 2022
Laatste nieuws van ‘De Grote OptrommelacƟe’ in Havelte -2Alweer voor de tweede maal bij elkaar geweest en ditmaal om ‘spijkers met
koppen’ te slaan.
Maandag 28 februari 2022, we zijn met 12 enthousiaste ‘optrommelaars’,
enkele ontbreken, maar voor een huwelijksjubileum mag je natuurlijk verstek
laten gaan.
Deze avond,
ook weer
fantasƟsche
begeleid
door Femke,
zijn we iets
meer de
diepte in
gegaan, om
te zien wat voor
dorp Havelte is en om
beter te kunnen begrijpen waarom
een dorpsvisie belangrijk kan zijn.
Na deze bespiegelingen werd de groep
in drieën gesplitst, waarbij elke groep
een opdracht mee kreeg om uit te
werken.
Groep 1 ging nadenken over de
communicaƟe naar de inwoners.

Hoe bereiken we zoveel mogelijk
mensen, hoe krijgen we zoveel
mogelijk mensen op de been,
Ɵjdens, wat een ludieke acƟe moet
worden, het uitdelen van de blikken.
Sportverenigingen interesseren?
Groep 2 mocht zich buigen over de
vragen welke in de trommels komen
en groep 3 hield zich bezig met de
vraag, in welke straten gaan we
de trommels aanbieden, rekening
houdend met de geografische
spreiding.
Ook hebben we vanavond bepaald op
welke dag we de blikken gaan uitdelen
in het dorp: zaterdag 26 maart 2022.
Donderdag 10 maart 2022 19.30 uur
komt deze groep weer bij elkaar in

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

‘de Veldkei’. Op deze avond gaan we
de plannen verder uitwerken. Als u
alsnog wilt aansluiten, dit kan alƟjd.
U bent van harte welkom.
Wordt vervolgd.
Tot donderdag 10 maart 2022,
19.30 uur in de Veldkei.
Secretariaat
DorpsgemeenschapHavelte
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
CorrespondenƟe adres: Parkkamp 37
7971 AL HAVELTE
Telefoon: 0653-899347
Word lid van de
DORPSGEMEENSCHAP HAVELTE
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Concert
‘Die Dorfplatzmusikanten’
Samen in acƟe voor Oekraïne Giro555
Het mocht weer en het kon
weer! Afgelopen zondag gaven
‘Die Dorfplatz Musikanten’ uit
Oldeberkoop, na de verplichte
coronapauze, weer hun eerste
concert. In De Veldkei in Havelte
werkte een enthousiaste kapel onder
bezielende leiding van kapelmeester
Benny Eissens een gevarieerd
programma af van Egerländer en
Böhmische muziek. Enkele nummers
werden opgeluisterd met zang door
het zangduo ‘Benny en Veronique’.
Het publiek was uit de verre omtrek
naar dit concert in De Veldkei
toegestroomd. Ongeveer 150
aanwezigen genoten massaal van de
muzikale klanken van ‘Die Dorfplatz
Musikanten’. Na een staande ovaƟe
aan het einde, werd het concert
afgesloten door een toegiŌ van de
kapel met een samenzang van het
publiek.
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Na een goed geslaagd concert en een
middag vol plezier en afleiding ging
het publiek weer huiswaarts. Terug de
harde wereld in.
In een toespraak aan het begin van
het concert wees de penningmeester
op de bizarre situaƟe en humanitaire
ramp in Oekraïne. Zij deelde het
publiek mede dat ‘Die Dorfplatz
Musikanten’ alle entreegelden van dit

concert gaan overmaken op: Giro555
t.n.v. Samen in acƟe voor Oekraïne.
Dit gebaar werd door het publiek
zeer gewaardeerd en ondersteund
met een hartelijk applaus. Voor
alle aanwezigen was ook nog een
ouderwetse melkbus bij de uitgang
geplaatst voor een extra geldelijke
bijdrage voor bovenvermelde acƟe.
Na afloop van het concert werd hier
dankbaar gebruik van gemaakt.
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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Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto
Wat een schrijnend contrast....
Oekraïne, ‘s werelds grootste producent van zonnebloemen belee nu de donkerste jden!

Taal an Taofel in maart in Noord-Sleen en Dwingeloo
Op zondag 20 maart in Noord-Sleen en op zondag 27 maart in Dwingeloo kan
het publiek genieten van Drentse literatuur en muziek.
Bovendien kan men tussen de middag aanschuiven bij het warm buﬀet.
Zoals ook in andere jaren is maart de
streektaalmaand in Drenthe. Ook Taal
an Taofel doet hieraan mee. En dus
kan het publiek op twee zondagen
naar streektaalschrijvers luisteren. Ook
is er muziek en in de pauze warm
eten. Streektaalorganisa e Huus van
de Taol staat garant voor een fijn begin
van de zondag.
Zondag 20 maart is Taal an Taofel
in Restaurant-Zalencentrum Wielens in Noord-Sleen. Het publiek
kan dan luisteren naar gedichten van
Janet Baron Lopers. Jan Germs vertelt
verhalen en de muziek is van Geert Jan
De Kei - 7e jaargang nr. 5 - 9 maart 2022

Brader. Reserveren kan via mail:
reina.zwiers@planet.nl.
Op zondag 27 maart is Taal an Taofel in
Grand Café De Brink in Dwingeloo. Het
publiek kan luisteren naar gedichten
van Eddy Zinnemers en verhalen van
Herman Sandman. De muziek is van
John en Nienke Havinga.
Reserveren kan via ans.klok@ziggo.nl
of j.oos ng01@home.nl.
Taal an Taofel begint om 11.00 uur
en stopt om 14.00 uur. De entree is
€ 20,00. Daar krijgt u dan koﬃe/thee
en een warme maal jd voor.

Bezorger gezocht
in Havelte!
Bezorging van 242 adressen
op woensdag
van de Kei, WestervelderWolder Courant + eventuele folders
in de wijk: J. Harmskamp e.o.
Heb je interesse?
Neem dan contact met ons op!
B&L Verspreidingen
t: 0528-262850
e: info@uwverspreider.nl
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Terug naar
nummer 38

In de kleine, modern ingerichte woonkamer zit zijn gezin op me te wachten.
'Zijn leven was voltooid, hij verlangde er naar om te gaan.’ Zijn zoon spreekt de zin
langzaam uit en ik hoor in zijn stem dat hij zijn vader dat gunt, maar tegelijkertijd
hoor ik ook zijn verdriet. Hij zucht, haalt een keer diep adem en zegt dan met vaste
stem: ‘Hij wilde het sober, geen poes-pas.’ Zijn vrouw kijkt me aan vanuit de
knalrode stoel. ‘Hij heeft opgeschreven hoe hij het wil en zo moet het ook gebeuren.’
Ze is fel, maar ik voel de liefde die achter haar woorden zit.

Als ik haar geruststel met ‘Dan gaan we het toch precies zo doen.’ zie ik de trekken in haar gelaat zachter
worden: ‘Ik heb het hem beloofd, weet je….’ Ze spreekt nu met zachte stem.
Als ik vraag naar wat zijn wensen dan precies waren, krijg ik een handgeschreven brief waarop hij in een
keurig, maar zwierig handschrift heeft aangegeven hoe zijn afscheid er uit moet komen te zien. Geen lange
speeches, alleen zijn gezin met aanhang en kleinkinderen. De titels van de liederen die hij graag gespeeld
zou willen hebben, heeft hij aangegeven. Maar ook de opmerking dat zijn naasten dat naar eigen wens
mogen aanvullen.
En zo zit zijn gezin op een zaterdagmiddag rond een lange tafel, drinken ze koffie met iets lekkers erbij.
Eerst leest de dochter een gedicht dat haar vader zelf heeft geschreven en luisteren we naar een lied van
zijn voorkeur. De sfeer is ontspannen en toch is er ruimte voor emotie. Na nog een kopje koffie vertelt de
zoon heel kort iets. Hij benoemt ook zijn vaders laatste wens te zullen vervullen: Zijn as terug naar zijn
geboortehuis. ‘Van nummer 38 terug naar nummer 38 Pap, beloofd.’
Als ieder familielid één kleurrijke bloem op zijn kist heeft gelegd dragen we die gezamenlijk naar de
loopkoets. Zijn gezin zwaait hem uit als hij in de stralende voorjaarszon over het pad met aan weerszijden
eeuwenoude bomen uit het zicht verdwijnt.
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
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Sportshirt te bestellen op
https://ilovemeppel.nl/havelte
Overige shirts via drukkerij@kleen.nl
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