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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

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

Harpiste Maaike Bosscher verzorgt gastoptreden bij 
het Vriendenconcert Mannenkoor Uff elte
Zondagmorgen 3 april a.s. vindt er weer een uniek optreden plaats in café 
restaurant Frederikshaven aan de Rijksweg in Uff elte. Dan gee   het Mannenkoor 
Uff elte, samen met harpiste Maaike Bosscher uit Uff elte, een koffi  econcert. Dit 
concert, waarbij de ”Vrienden van het Mannenkoor Uff elte” vrij entree hebben, 
beloo   weer een heel mooi concert te worden, temeer daar het koor, onder de 
bezielende leiding van dirigent Bert Koster, ook dit jaar weer een aantal mooie 
nieuwe liedjes hee   ingestudeerd. En er wordt al  jd geprobeerd, om een extra 
dimensie te geven aan de concerten, door een combina  e te maken met bevriende 
koren of muzikanten. Dit keer is dat harpiste Maaike Bosscher, die prach  ge 
muziek speelt uit Wales en Piazolla (tango-muziek).

Het beloo   dus weer een fantas  sch 
mooie en gevarieerde morgen te 
worden, met prach  ge koorzang en een 
heel bijzonder optreden van harpiste 
Maaike Bosscher. De entree voor dit 
unieke optreden voor niet-vrienden is 
slechts € 7,50 per persoon. Dat mag 
dus niemand missen!  Het Mannenkoor 
Uff elte bestaat uit mannen uit Uff elte, 
maar ook uit omliggende dorpen als 
Havelte, Wi  elte, Ruinerwold, Ruinen, 
Hees en zelfs uit Steenwijk. Het koor 
hee   een zeer gevarieerd repertoire, 
waarbij het zingen van liedjes in de 
eigen Drentse streektaal, een belangrijk 
onderdeel is. En daarnaast staan er vele 

heel gezellige Nederlandstalige liedjes 
op het repertoire, maar ook wordt er 
Engels en Duits gezongen. Mocht U 
daar belangstelling voor hebben, kom 
dan eens een keer (gra  s) mee oefenen 
of luisteren op maandagavond in De 
Frederikshaven te Uff elte, de thuisbasis 
van het koor. Zingen met elkaar is 
gezellig en gezond!!
Het concert begint zondag 3 april om 
11.00 uur (zaal open 10.30 uur). 

En denk er om! Vol is vol!! Kaarten 
zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij 
Roelof de Jonge, tel. 06-30257990 en 
bij Kor Reins, tel. 0521-351330.
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De volgende Kei verschijnt op 6 april 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 30 maart  
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

Noteboomstraat 68    
7941 XA Meppel    Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging:
0522-255449 of dekei@kleen.nl

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uff elte

27 maart Havelte 10.00 uur Ds. D. van Veen (Assen) 4e zondag 40 dagen  jd 
  3 april Havelte 10.00 uur Zangdienst 5e zondag 40 dagen  jd
10 april Havelte 10.00 uur Ds. A. van ’t Zand (Steenwijk) Palmpasen 
13 april Molenhof 19.00 uur Mw. G. Bijl-Valk 
14 april Havelte 19.30 uur Ds. Th. J. Veenstra (Diever) Wi  e Donderdag
15 april Havelte 20.00 uur Ma  eus Passion Goede Vrijdag (reserveren noodzakelijk)

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.coachprak  jknika.nl

KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 
06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl

MUZIEKSPEL, prak  jk 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)

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

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

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251
www.pizzariminihavelte.nl

Rimini is weer open voor
heerlijke verse pizza’s!

Voor menu en openings  jden: zie website
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

De familiewensen samenvoegen 
met respect, stijl en kwaliteit, 
zonder daarbij het kostenaspect 

uit het oog te verliezen.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00  |  T 0521 - 38 17 90  
dag en nacht bereikbaar

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl

Par  culiere adverten  e
Hee   u iets te koop? 

Zet het in De Kei!
e 0,26 per mm. Min. adverten  ebedrag e 7,50

Zwembad en S.V. Dynamiek Havelte samen op zoek 
naar nieuwe collega’s
In Havelte vindt momenteel een intensieve samenwerking plaats om nieuw 
personeel te werven. Het gaat om een samenwerking tussen Zwembad De 
Kerkvlekken en de Havelter Sportvereniging Dynamiek. Ook de gemeente 
Westerveld schui   aan.

Zowel het zwembad als de 
sportvereniging zijn op zoek naar 
versterking. Waarom dan niet de 
krachten bundelen en kijken of je 
elkaar kunt helpen? ‘We zijn op zoek 
naar iemand die overdag aan het 
zwembad is en op een aantal avonden 
gym en bewegingsles gee   aan de 
leden van Dynamiek’, legt Linda Veld 
uit namens Dynamiek. ‘Door een 
combi-func  e te creëren kunnen 
we geïnteresseerden qua uren en 
verdiensten een aantrekkelijk aanbod 
doen.’ 

Kwaliteits- en opleidingseisen
‘Of we op zoek zijn naar het schaap 
met de vijf poten? Nee hoor’, aldus 
Gert Jan Cuperus namens het 
zwembad. ‘We zoeken vooral iemand 
die spor  ef is en het leuk vindt 
kinderen de kunst van het zwemmen 
en bewegen bij te brengen. 

Uiteraard worden er vanuit het 
zwembad en Dynamiek enkele 
kwaliteits- en opleidingseisen 

gesteld. Maar dat is het mooie van 
ons aanbod, de kosten voor de 
noodzakelijke diploma’s worden door 
ons betaald.’

Gezamenlijke aanpak
Namens de Gemeente Westerveld 
is ook de Beleidsadviseur Sociaal 
Domein | Team Maatschappelijk 
Welzijn aanwezig bij de gesprekken. 
Volgens Linda Veld en Gert Jan 
Cuperus is het goed te constateren 
dat de gemeente de voordelen inziet 
van een gezamenlijke aanpak om 
de vitaliteit en de gemeenschapszin 
binnen Havelte een boost te geven 
en hierin wil meedenken. Want lukt 
het bij ons, waarom dan niet elders in 
onze gemeente?

Interesse?
Voor wie geïnteresseerd is in deze 
aantrekkelijke combi-func  e, de 
vacature is op te vragen via 
info@zwembaddekerkvlekken.nl of via 
svdynamiek@gmail.com. 

Echos Home Fiets 
Driedaagse Havelte
Als het volgens de coronaregels 
mogelijk blijkt, kunnen 
fi etslie  ebbers in het voorjaar weer 
meedoen met de Echos Home Havelte 
Fiets Driedaagse. 

Op 17, 18 en 19 mei worden tochten 
gereden in de natuurgebieden rondom 
Darp/Havelte. Deelnemers kunnen 
kiezen uit mooie routes van 40 of 
60 km. Een of twee dagen meedoen 
kan ook. De fi etsers gaan met een 
uitgebreide routebeschrijving op weg. 
De start is tussen 9.30 en 11.00 uur in 
het Echo’s Home, J. Postweg 5,
7973 JB Darp/Havelte. Vooraf en 
na afl oop van de fi etsdag kan daar 
worden genoten van een kop koffi  e of 
een drankje en een hapje en heel veel 
gezelligheid. Wilt u vooraf inschrijven 
stuur dan voor 10 mei een mail naar 
fi etsenhavelte@echos.nl. Deelname 
voor 3 dagen kost € 8,50 per persoon. 
Dagkaarten kosten € 5,00. Inschrijving 
op de startdag kost € 10,00 p.p.

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.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

1/1 pagina
1/1 pagina achterzijde

185 x 271 mm
€ 112,35 € 107,10 €   101,85

€ 131,25 € 124,45 € 118,15

1-koloms-adv. 
uitsluitend op voorpagina

58 mm breed Prijs per mm
€ 0,44

Prijs per mm
€ 0,41

Prijs per mm
€ 0,38

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
1 regel: € 45,00
2 regels:  € 55,00  
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.

4 regels:  €   99,00
5 regels:  € 121,00
6 regels:  € 143,00

Noteboomstraat 68   

7941 XA  Meppel

Telefoon 0522 255 449   

drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
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Advertentietarieven De Kei 2022

Particuliere 
advertenties
Op basis van 1 kolom 
(58 mm breed) € 0,26 
per mm in de hoogte. 
Min. advertentiebedrag 
€ 7,50 (incl. BTW)
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Enkele van deze symptomen oftewel 
gezondheidsklachten kunnen zijn:

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

• vermoeidheid

• spierpijn

• gewrichtspijn

• pijnscheuten, tintelingen

• temperatuur-

  schommelingen

• wazig zien

• cognitieve klachten

• prikkelgevoeligheid

• emotionele verandering zoals

angst of boosheid

• hoofdpijn

• hartkloppingen, duizeligheid,

benauwdheid en o.a. pijn op

de borst etc.

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

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

Tel. 0521-350335

Aquarellen Catrien Mulder in De Veldkei
Momenteel is er in De Veldkei een exposi  e van de aquarellen en pastels 
van Catrien Mulder uit Vledder. Catrien is op 6-jarige lee  ijd begonnen met 
tekenen en al snel bleek dat zij daar talent voor had. Later is daar schilderen 
bijgekomen. Inmiddels hee   zij de respectabele lee  ijd van 90 jaar bereikt 
maar van ophouden met schilderen is geen sprake. Nog steeds volgt zij met 
veel plezier om de 14 dagen schilderlessen bij kunstenares Hillie Knol in 
Nijeveen. 

Helaas was dat door de 
coronaperikelen de laatste twee 
jaar niet al  jd mogelijk. Daarnaast 
schildert zij één keer per week met 
een klein groepje mensen privé aan 
huis. Catrien vindt het leuker om in 
een groepje te werken dan alleen 
thuis, zo s  muleren zij elkaar en doen 
veel inspira  e op.
Catrien schildert voornamelijk 
bloemen, bergen, s  llevens, 

landschappen, de zee of rivieren, voor  
portretschilderen hee   ze minder 
belangstelling, dat ligt haar niet zo.
Haar schilderonderwerpen haalt zij 
overal vandaan. Zo maakte zij eens 
een prach  ge aquarel van Spitsbergen, 
nadat zij een heel klein fotootje in een 
radiogids had gezien ( nu in De Veldkei 
te zien). Deze aquarel hee   zelfs een 
 jdje in het museum De Funda  e 

gehangen. 

Tot 5 juli kunt u de schilderijen van 
Catrien Mulder bezich  gen  jdens de 
normale openings  jden in De Veldkei 
en de toegang is gra  s. 

Vergroenen i.p.v. verdichten
De verkiezingen zijn al weer een week achter de rug nu deze “KEI” bij U in de 
bus ligt. De poli  eke par  jen staan nu voor de opgave waar te maken waar ze 
blijkens hun verkiezingsbelo  en voor staan. Met name de woningbouw springt 
er daarbij uit. Terecht naar mijn mening. De behoe  e aan woningen is immers 
groot. Maar… pas op beste inwoners van Havelte, dat niet opportunisme en ad 
hoc handelen gaan bepalen waar gebouwd gaat worden.

Laten we zuinig zijn op de open 
ruimten in het centrum van ons dorp. 
Open ruimten, die zo kenmerkend zijn 
voor de Drentse dorpen, dus ook voor 
ons dorp. In dit verband is het plezierig 
dat dit ook nog eens wordt erkend 
in de gemeentelijke omgevingsvisie, 

waar  voor Havelte die open ruimten 
worden beschreven als waardevolle 
elementen. Dat betekent dat we zuinig 
moeten zijn en moeten streven naar 
behoud van deze open ruimten. Dus 
niet verdichten, maar vergroenen. 
Groen laten wat groen is. Dat geldt 

zeker ook voor groen dat ook nog 
waardevolle func  es kent voor sport 
en spel en school -en naschools 
gebruik. Laten we spoed ze  en achter 
het ontwikkelen van woningbouw op 
het gebied Meerwijk 4, dat al jaren 
wacht op de realisa  e van woningen. 
Laat het nieuwe college van B en W 
daar de schouders onder ze  en is niet 
alleen mijn wens, maar ook die van 
velen neem ik aan.

Drs H.B. Reinders



6 De Kei - 7e jaargang nr. 6 - 23 maart 2022

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP 
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur 

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

Zorgelijke  jden voor Havelter Zwembad De Kerkvlekken
Al over een paar weken gaan weer de hekken open voor een nieuw zwemseizoen in het Havelter Zwembad De 
Kerkvlekken. Anders dan in voorgaande jaren gaat dat gepaard met veel hoofdbrekens voor het bestuur. ‘Zoveel, dat het 
maar de vraag is of we de vertrouwde dienstverlening en openings  jden kunnen bieden’, aldus de voorzi  er van het 
S  ch  ngsbestuur.

‘We hebben inderdaad nog wel 
wat noten te kraken’, trapt Gert 
Jan Cuperus af. ‘Onze uitdagingen 
voor de komende zomer liggen met 
name op het personeelsvlak en de 
energiekosten. Om met dat laatste 
te beginnen, het zal voor niemand 
een verrassing zijn dat ons zwembad 
veel energie verbruikt om het 
water aangenaam te verwarmen. 
We hebben in de afgelopen jaren 
al tal van besparende maatregelen 
genomen, maar de huidige 
energiecrisis had natuurlijk niemand 
voorzien, tenminste, niet op deze 
schaal. Voor onze begro  ng die na 
personeelskosten voor het grootste 
deel bestaat uit energiekosten, is 
dat natuurlijk erg slecht nieuws. We 
streven naar dezelfde tarieven als in 
2021, maar tegelijk geef ik aan dat we 
dat nog niet kunnen garanderen.’

Nieuwe collega’s gezocht
Ook de personeelsbeze   ng is nog niet 
op orde. `Daarin zijn wij als Havelter 
zwembad niet uniek’, constateert 
Cuperus. Het landelijke beeld is dat 
zwembaden hun openings  jden 
terugbrengen omdat er te weinig 
gekwalifi ceerd personeel voorhanden 
is. Wat trouwens ook geldt voor de 
horeca, produc  ebedrijven en nog 
heel veel meer branches en sectoren. 
Daar komt bij, wie aan het zwembad 
wil staan moet - terecht - aan een 
aantal opleidingseisen voldoen. 

Weliswaar nemen wij als zwembad die 
opleidingskosten voor onze rekening, 
maar dan nóg moet je mensen hebben 
die bereid zijn opleidingen te willen 
volgen. Wat de consequen  es voor 
De Kerkvlekken zijn? In het meest 
zwarte scenario betekent dat minder 
openings  jden, geen zwemles en geen 
schoolzwemmen. Dat is natuurlijk 
niet het scenario waarop we als 
bestuur acteren. Wat we zoeken? 
Een teamleider en zweminstructeurs. 
Ter info, de vacatures staan op onze 
website. Dus wie interesse hee  .’ 

Vitaliteit en lee  aarheid 
Cuperus: ‘Alsof dat alles nog niet 
voldoende uitdaging biedt, is er ook 
nog tegenstrijdige wet- en regelgeving. 
Dat maakt het voor ons als 
S  ch  ngsbestuur las  g om duurzaam 
en toekomstbestendig beleid te 
maken. Onze lokale poli  ek? Ik 
geloof dat sport, recrea  e en cultuur 
kunnen bijdragen aan de vitaliteit 
en lee  aarheid binnen Westerveld. 
Maar meestal bestaan verenigingen 
en andere ini  a  even bij de gra  e van 
vaak dezelfde groep vrijwilligers. Gaat 
het om onze vitaliteit en lee  aarheid, 
dan zouden onze lokale bestuurders 
veel meer kunnen en moeten ini  ëren 
en regisseren. Dat je een overheids-
euro maar één keer kunt uitgeven 
en dat er voor die ene euro heel veel 
gegadigden zijn, dat snap ik. Maar 
vanuit een duidelijke gemeentelijke 

visie op vitaliteit en lee  aarheid moet 
er in gezamenlijkheid meer winst te 
behalen zijn dan nu het geval is. Let 
wel, onze gemeente is qua gemiddelde 
lee  ijd al één van de oudste 
gemeenten in Nederland. Als we die 
trend niet doorbreken hebben onze 
verenigingen straks geen jeugdleden 
meer. En zijn er voor ons als zwembad 
geen kinderen meer om te leren 
zwemmen. Als S  ch  ngsbestuur 
van het zwembad denken wij daar 
uiteraard graag over mee.’

Op  mis  sch
‘Natuurlijk blijven we op  mis  sch 
voor het zwemseizoen 2022. Maar 
ook realis  sch’, waarschuwt Cuperus. 
‘We kunnen nu eenmaal geen ijzer 
met handen breken. En waar we de 
mensen niet kunnen vinden, kunnen 
we ze ook niet aan het bad ze  en. 
Als bestuur en team werken we hard 
aan oplossingen. Ik zou zeggen, houd 
vooral onze website in de gaten 
voor het meest actuele en relevante 
nieuws. Of nog beter, solliciteer bij 
ons!’

Par  culiere adverten  e
Hee   u iets te koop? 

Zet het in De Kei!
€ 0,26 per mm. 

Min. adverten  ebedrag € 7,50

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759
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Elke maandag: 
-  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 Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte -

19.30-21.45 uur
Elke dinsdag: Repe   e 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: Repe   e Mannenkoor De Brinck-
sanghers - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag: Repe   e 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

23 maart De Kei nr. 6
26 maart Uitdelen blikken De Grote Optrommelac  e
27 maart Drentse literatuur en muziek - De Brink Dwingeloo - 11.00-14.00 uur
28 maart  Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Havelte e.o. - 

‘t Knooppunt’, Havelte - 20.00 uur.
  2 april Au  sme Dag - De Meenthe, Steenwijk - vanaf 10.00 uur
  6 april De Kei nr. 7
  6 april  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
10 april Ma  heus Passion - Clemenskerk, Havelte - 15.00 uur
13 april Ma  heus Passion - Clemenskerk, Havelte - 20.00 uur
20 april De Kei nr. 8
20 april    Vrouwenvereniging Havelte; J. Mansier met foto's, kwis
Do. 21 april Oud papier ophalen Havelte
21 april NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol  ngerveld - vertrek 13.30 uur
17-19 mei  Echos Home Fietsdriedaagse Havelte - start J. Postweg 5, Darp/Havelte 

Agenda

Ma  heus Passion  in 
Clemenskerk Havelte
Op zondagmiddag 10 april om 15.00 
uur, woensdagavond 13 april en 
vrijdagavond 15 april om 20.00 uur  
wordt dit jaar weer een verkorte 
versie van de Ma  heus Passion van 
Johann Sebas  an Bach uitgevoerd 
in de Clemenskerk van Havelte. Met 
 entallen plaatselijke en regionale 

zangeressen, zangers en muzikanten, 
onder leiding van Jannie Kroes.

De toegang is gra  s! Bij de uitgang 
wordt een gi   op prijs gesteld.
Koffi  e en thee na afl oop in de Nije 
Wheeme.

Om de toeloop te doseren moet u wel 
over een toegangskaartje beschikken. 
Die kunt u gra  s a  alen na afl oop van 
de kerkdienst  op 27 maart.  Daarna 
nog bij de DA-drogist in Havelte.  
In 2019 werd de Ma  heus Passion 
voor het eerst uitgevoerd in de 
Clemenskerk maar door “corona” 
kwam in 2020 het hele project vlak 
voor de uitvoeringsdatums s  l te 
liggen. Ook in 2021 kon het project 
niet doorgaan.

Het koor, met 30 zangers en het orkest 
met 12 musici, kijkt nu met veel 
spanning en enthousiasme uit naar de 
uitvoeringen van dit jaar.
Omdat in 2019 er een grote toeloop 
was is dit jaar besloten niet twee maar 
drie uitvoeringen te geven.

Vrouwen van Nu Havelte
Op 2 maart was er weer een 
afdelingsavond van de Vrouwen van 
Nu afdeling Havelte. Er werd gestart 
met een moment aandacht voor 
Oekraïne, hiervoor was een tafel 
geplaatst met daarop een kaars en 
bloemen in geel en blauw, de kleuren 
van Oekraïne.

Het eerste deel van de avond stond in 
het teken van de jaarvergadering met 
alle verslagen. Het tweede deel was 
een gezellig onderdeel in de vorm van 
allerlei woordspellen waarbij iedereen 
in groepjes samenwerkte en vele goede 
oplossingen vond.
Op deze avond werden twee dames 
gehuldigd, omdat ze respec  evelijk 40 

en 25 jaar lid zijn van  Vrouwen van Nu. 
Marjoke van den Bosch (25 jr.) links op 
de foto en Zina Hessels (40 jr.) Beiden 
kregen felicita  es en een mooi pakket 
met lokale producten aangeboden.

Sieneke de Vries

Dassenbrucht
Fotograaf Erik-Jan Feenstra liep zaterdag in het bos tussen Havelte en Darp 
en zag gaten in de grond zi  en en gaten bij afrasteringen van boeren en dacht 
waar komen deze vandaan. 

Foto's: Erik-Jan Feenstra

Even veder op kwam hij een 
dassenbrucht tegen en dat was super 
mooi om te zien. Alleen was er geen 

das te bekennen, maar wel een paar 
grote gaten met veel gangen dus hier 
moeten veel dassen wonen.
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Uff elte, nabij meeuwenkolonie.

Een ‘Kei’ van een foto Foto: Ineke Kuik

Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389
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Succesvolle voorjaarsbazar Welfare Handwerkgroepen Havelte
met dona  e aan giro 555 voor Oekraïne

Wat kunnen we terugkijken op een geweldige, succesvolle bazaar en wat hebben we het gemist! 
Door corona was menige ac  viteit afgelast, waaronder ook de jaarlijkse bazar van de Welfare. Het idee om een 
voorjaarsbazar te organiseren, viel bij iedereen zowel deelnemers, vrijwilligers als geïnteresseerden, erg in de smaak. 
Een datum werd geprikt, de voorbereidingen werden gestart. Iedereen liep warm om deze ac  viteit tot een succes te 
maken. 

Op zaterdag 19 maart was het zover. 
De zaal ging open om 13.00 uur en het 
liep vrijwel direct vol.
Er werd enthousiast gereageerd 
op het uiteeenlopend aanbod.  
Paasdecora  es in allerlei vormen, 
kraamcadeautjes, fantas  sche vintage 
(de echte!) Barbiepoppen met top 
ou  its, gastendoekjes met divers 
borduurwerk, prach  ge tafelkleden, 
hippe gebreide berenfamilies en 
natuurlijk ook de verkooptoppers 
zoals de handgebreide sokken! 
Tevens kon men lootjes kopen voor 
een mand rijk gevuld met delicatessen. 
De opbrengst van deze verlo  ng was 

bestemd voor hulp aan Oekraïne. Ook 
hier werd gul op geloot.

We kijken terug op een fantas  sche 
middag met alleen maar posi  eve 
geluiden. Dank aan de vrijwilligers, 
dank aan alle bezoekers en kopers. 
Een posi  ef gebeuren in een roerige 
 jd. We kunnen met veel trots 

terugkijken op dat wat ac  eve 
vrijwilligers tot stand brengen. 
Vrijwilligers die zich inze  en voor een 
stuk welzijn in Havelte. En natuurlijk 
dank aan alle deelnemers voor hun 
crea  eve bijdrage in dit geheel. 

De Welfare Handwerkgroepen Havelte 
kan dankzij uw hulp een bedrag van 
€ 250,00 overmaken aan giro 555 voor 
Oekraïne. Heel veel dank! 

Mocht u de bazaar gemist hebben en 
wel geïnteresseerd zijn in het aanbod? 
Kijk dan eens op onze Facebook 
pagina. Of loop eens binnen bij de 
Veldkei in Havelte. Op maandag- 
middag is er volop ac  viteit bij de 
dames van de Welfare en zij horen 
graag wat u zoekt. 

Ooit gehoord van de NATUURrijke IJS 
en OORLOG-wandeling in Havelte? 
Ruim tweeënhalf jaar terug zijn een aantal vrijwilligers 
van TIP Hol  ngerveld (Toerist Info) begonnen met het 
organiseren van een wandeling met gids door een deel 
van het Hol  ngerveld, het schi  erende natuurgebied 
tussen Havelte en Wapserveen. Dat er toch meer bij 
kwam kijken dan een route uitze  en en een verhaal 
opstellen, was wel even een punt. De gidsen moesten 
gecer  fi ceerd zijn, dus minimaal in het bezit van een 
diploma Wandeltrainer 1. Dat is ze allen gelukt en zo 
kon men van start. En ook meteen goed. Nog voordat de 
eerste geplande datum aanbrak, was er al een aanvraag 
van een hele familie uit Amersfoort. Een geweldige start, 
maar ook een enorme vuurdoop. Gezamenlijk werd het 
toch een groot succes, gezien de reac  es later op internet. 
Nog bedankt daarvoor familie!!

Wat wordt er geboden?
Onder begeleiding van een of 
meerdere ervaren gidsen, maakt u 
een 2 uur durende, zeer gevarieerde 
wandeling door de historische natuur 
van het Hol  ngerveld. De interessante 
verhalen over de nabije, maar zeker 
ook de verre geschiedenis, zullen u 
zeker boeien. Wat is een voormalig 
vliegveld, zoek de verborgen hangaars, 
hoor het verhaal van de 2 hunebedden 
en bezoek de grote schaapskooi. Daar 
waar mogelijk wordt s  l gestaan bij 

de boeiende en steeds veranderende 
natuur. U wordt bijgepraat over de 
huidige stand van zaken, wat is het 
nut/doel van het onderhoudswerk. 
Hee   u vragen? Stel ze aan de gidsen, 
het zijn geen archeologen of biologen, 
maar weten op heel veel vragen de 
antwoorden. 

Iedere maand op de 3e donderdag van 
de maand, vertrek 13.30 uur
Daarnaast wordt van mei t/m 
september op de 1e donderdag van 

de maand, een ochtendwandeling 
gelopen.

Vertrekpunt:  
Kantoor Toerist Info, 
Van Helomaweg 18, 
7971 PX Havelte

Aanmelden is verplicht en kan op 
wandelingmetgids@gmail.com
of bel met Toerist Info. 0521 341222 
(  jdens kantooruren)
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Au  sme Dag
De NVA (Nederlandse vereniging voor Au  sme) Steenwijkerland organiseert 
op zaterdag 2 april, Wereld Au  sme Dag, een Au  sme Dag in De Meenthe, 
Sta  onsplein 1, 8331 GM Steenwijk.  

Op deze Au  sme Dag wordt een 
drietal ac  viteiten aangeboden. De 
dag begint om 10.30 tot 12.30 uur met 
de lezing: Au  sme en assisten  ehond. 
Spreker is Mirjam Dijks. Mirjam hee   
au  sme en een assisten  ehond Lindy. 
Mirjam vertelt wat Lindy voor haar 
betekent en wat zij haar gebracht 
hee  . 

Vanaf 11.30 tot 15.30 uur kan de 
Au  sme Ervaringstent bezocht 
worden. In deze tent kunt u ervaren 
wat het betekent als u omringd wordt 
door zoveel beeld en geluid, dat die 
selec  e bijna niet meer mogelijk is. De 
hoeveelheid prikkels die in een keer 
binnenkomt is te groot om daarbinnen 
onderscheid te maken. Dit geheel 
zorgt voor een gevoel van overspoeld 
raken. Het is een ervaring van 4 
minuten waarbinnen u geen controle 
hebt op de prikkels uit uw omgeving. 
Sommigen wordt het dan ook le  erlijk 
teveel. 

Van 13.00 tot 15.30 uur kunt 
u deelnemen aan het ABC: 
Au  smeBelevingsCircuit. Het ABC 
laat je door “au  s  sche ervaringen” 
voelen hoe het is om met au  sme te 
leven. Probeer je eens een voorstelling 
te maken van wat het betekent om 
een Au  smeSpectrumstoornis (ASS) te 
hebben. Je kunt erover lezen en leren, 
gesprekken voeren, maar ervaren is 
een andere manier. 

Vanaf 10.00 uur is de deur geopend 
en bent u welkom om (een deel 
van) deze dag gra  s te bezoeken. 
Consump  es etc. zijn wel voor eigen 
rekening. Voor de lezing: Au  sme en 
assisten  ehond wordt aanmelden 
zeer op prijs gesteld i.v.m. het aantal 
beschikbare plaatsen. Aanmelden kan 
via nva.steenwijkerland@gmail.com of 
telefonisch: 06-24129063.

Handige  ps om veilig te blijven fi etsen? 
Doe mee aan de bijeenkomst Het Nieuwe Fietsen 
 
Fietsen is heerlijk, gezond en ook nog eens gezellig. Logisch dus dat je zo lang 
mogelijk wilt blijven fi etsen, ook als je een jaartje ouder wordt. Maar hoe ga 
je om met drukke fi etspaden? Hoe fi ets je veilig op een e-bike? En hoe blijf 
je vitaal op de fi ets? Dit en nog veel meer komt aan bod  jdens ‘Het Nieuwe 
Fietsen’ van Veilig Verkeer Nederland (VVN). VVN organiseert Het Nieuwe 
Fietsen op dinsdag 17 mei van 13.00 tot 15.30 uur in De Veldkei in Havelte.  

Het Nieuwe Fietsen is een bijeenkomst 
waarbij verschillende onderwerpen 
over verkeersveiligheid aan bod 
komen. Je bespreekt de onderwerpen 
aan de hand van stellingen, fi lmpjes, 
feiten en foto’s. Samen met andere 
fi etsers, zodat je met elkaar ervaringen 
kunt delen en leuke routes en  ps uit 
kunt wisselen. Én natuurlijk onder 
het genot van een kopje koffi  e en 
wat lekkers. De bijeenkomst duurt 
ongeveer twee uur. Wil je meedoen? 
Opgeven kan door een mail te sturen 
naar steunpuntnoord@vvn.nl.  

Doortrappen Drenthe 
Het Nieuwe Fietsen is onderdeel 

van het programma Doortrappen 
Drenthe. Doortrappen hee   als doel 
om senioren te s  muleren vaker (en 
veilig) te fi etsen. Het programma 
bestaat uit diverse leuke en leerzame 
fi etsac  viteiten. Doortrappen wordt 
omarmd door de twaalf Drentse 
gemeenten en de provincie Drenthe. 
De fi etsac  viteiten worden opgezet 
en georganiseerd door Veilig Verkeer 
Nederland en de Fietsersbond, 
in samenwerking met sport- en 
beweegcoaches en andere par  jen 
die betrokken zijn bij (veilig) fi etsen in 
Drenthe. 
Kijk voor meer informa  e op 
www.doortrappendrenthe.nl. 

Westerveldse kerken 
stellen overdag ruimtes 
beschikbaar voor 
Oekraïense vluchtelingen
Helpt u mee?

Gezien de situa  e in Oekraïne is 
in onze omgeving waarschijnlijk 
binnenkort ook een stroom 
vluchtelingen te verwachten. De 
gemeente Westerveld bereidt zich 
voor om vluchtelingen te huisvesten.

De Brug-Es kerk in Dwingeloo en De 
Kruiskerk in Diever stellen ruimtes 
beschikbaar om zo overdag een 
ontmoe  ngsplek/uitvalsbasis te 
creëren voor Oekraïense burgers die 
hier worden gehuisvest. Dit doen zij 
vanuit de gedachte dat het fi jn moet 
zijn elkaar daar als vluchtelingen te 
ontmoeten, je eigen taal te kunnen 
spreken, maar ook als basisvoorziening 
(taalles,  jdsbesteding). Dit doen zij 
in samenwerking met alle kerken van 
Westerveld.

Meehelpen
Het wordt waarschijnlijk een lange 
adem, waar alle hulp van de inwoners 
van de gemeente Westerveld welkom 
is. Wilt u een bijdrage leveren? 
Meld u dan aan als vrijwilliger via 
oekrainehulp@gmail.com. Vermeld 
hierbij alstublie   uw naam, uw adres, 
uw telefoonnummer, welke loca  e uw 
voorkeur hee   om te helpen (Diever 
of Dwingeloo) en waaraan u een 
bijdrage zou willen leveren.
Denk hierbij aan de volgende 
categorieën: 
• Wegwijs in Nederland (les)
• Vervoer/ hand en spandiensten. 
• Jeugdac  viteiten
• Ondersteuning bij ac  viteiten
• Gastheer/-vrouw 

Namens de gezamenlijke kerken in 
Westerveld



De Kei - 7e jaargang nr. 6 - 23 maart 2022 11

“De Brincksanghers”
Het koor “De Brincksanghers” is opgericht in 1983 en bestaat nu uit 37 leden. 
De Brincksanghers zijn mannen die één avond in de week de dagelijkse 
beslommeringen even willen vergeten en o.l.v. een enthousiaste dirigente een 
leuk en gevarieerd repertoire instuderen.
 
Onder inspirerende leiding van 
dirigente Trijnie de Boer zingen
“De Brincksanghers” pre   g in 
het gehoor liggende liederen. Er 
worden in hoofdzaak Engelstalige 

countrynummers, evergreens en 
Ierse Folksongs ten gehore gebracht. 
Daarnaast worden ook Duits-, 
Frans- en Nederlandstalige nummers 
gezongen.
 

Het koor wordt muzikaal begeleid 
op een keyboard door de dirigente. 
Soms verzorgt een van de leden op 
accordeon of banjo de muzikale 
begeleiding. 
Jaarlijks treden “De Brincksanghers” 
op bij diverse gelegenheden.
Hiervoor beschikt het koor over een 
eigen muziekinstalla  e, waardoor een 
goede geluidskwaliteit gegarandeerd 
is.
 
“De Brincksanghers” zijn voortdurend 
op zoek naar mannen die ons koor 
komen versterken. Op zoek naar 
mannen die graag zingen en op zoek 
zijn naar een nieuwe uitdaging.
De contribu  e bedraagt slechts 75 
euro per jaar.
 
Nieuwsgierig geworden? 
Kom gewoon eens vrijblijvend op een 
donderdagavond op een repe   e die 
wordt gehouden in “De Veldkei” in 
Havelte.
De repe   e begint elke 
donderdagavond om 20.00 uur.
 
  

Muziek maak je samen 
Speel mee met 
Swingband Havelte! 
De Swingband Havelte wil graag de 
ritmesec  e bestaande uit drums, 
percussie, gitaar en bas weer compleet 
maken. Daarom wordt met spoed een 
pianist(e), toetsenist(e) gezocht.

Maar ook als je een ander instrument 
bespeelt, en samen muziek maken is 
ook jouw passie, meld je aan en kom 
eens langs. Aanmelden kan bij Hendrik 
van Heusden info@debosnimf.com 
0521-351270   
Vanaf dag één speel je bij ons mee op 
onze wekelijkse repe   es. Heb je nog 
nooit gespeeld in een swing/bigband, 
dan kunnen we je wellicht helpen met 
wat lessen.    
Naast samenspel is er natuurlijk ook 
ruimte voor eigen muzikale inbreng 
en instrumentale ontwikkeling. Wil 
je graag improviseren, dan is er 
ruimte voor. Crea  viteit, beleving, en 
ontmoe  ng  staan bij ons centraal. 
Van Pop tot Rock, van La  n tot Jazz, 
kom meespelen, enthousiasme is 
belangrijker dan spelniveau, maar je 

moet wel van blad kunnen spelen.  
Ook als je zingt ben je welkom. Een 
eigen zanger(es) is ook een wens van 
de band.
Maak je talent zichtbaar en kom 
meespelen! We repeteren elke 
maandagavond vanaf 19.30 uur in 
dorpshuis De Veldkei, Veldkamp 77, 
Havelte. 

Zin in zingen! Zing dan mee
Naast de Swingband organiseert 
muziekvereniging de Bosnimf 
binnenkort 6 workshops “Zingen in 
een popkoor” voor jongeren in twee 
groepen 6-12 jaar en vanaf 12 jaar. 

Samen worden er bekende liedjes 
gezongen van o.a. Suzan en Freek of 
hits van kinderen voor kinderen.
Anders dan eerder vermeld is de start 
op maandag 4 april van 17.00-18.00 
uur en 18.00-19.00 uur o.l.v. Carolina 
Brusse. Carolina studeert aan de ArtEZ 
Hogeschool in Zwolle. 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar singkidshavelte@gmail.
com, of kijk op de speciale website 
h  ps://sing-kids-havelte.jimdosite. 

Wil je meer weten, bel dan Marrie 
O  er 06-55840586.
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Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

 Verborgen 
liefde

DEZE COLUMN IS GESCHREVEN OP BASIS VAN EEN WERKELIJKE GEBEURTENIS

Ze wordt geboren in een grote stad in het westen van het land, groeit daar op
en gaat er ook studeren. Scheikunde, als enige vrouw van haar jaargang. Ze is
een goede student en weet haar mannetje uitstekend te staan tussen alle
heren. Ze is weleens verliefd, maar tot een langdurige relatie komt het niet.
Ze gaat werken in de farmaceutische industrie en daar ontmoet ze hem. Haar
grote, maar verboden en dus verborgen liefde. 

Als hij gevraagd wordt voor een belangrijke baan in het noorden van het land volgt ze hem. Nog
altijd als zijn onzichtbare schaduw. Ze koopt een schattig, klein huisje met een brede sloot ervoor,
waardoor het alleen bereikbaar is via een smal bruggetje. Ze sluit nieuwe vriendschappen en heeft
daarmee lieve en zorgzame vriendinnen om zich heen. Ze heeft fijne contacten met de mensen in
haar straat. 
Maar dan komt de dag dat haar minnaar haar laat vallen. Ze wordt er letterlijk ziek van.
Gekmakend is het. Ze verliest zichzelf en gaat creatieve therapie volgen. Hoewel ze haar gevoelens
vast weet te leggen in de prachtigste schilderijen, verloopt haar herstel moeizaam. Ze trekt zich
het liefst terug in haar kleine huisje. De vriendinnen die van haar houden worden nauwelijks
toegelaten. Maar juist als het mentaal wat beter lijkt te gaan, geeft haar lichaam het op. Ze sterft
in het ziekenhuis.
Ze wordt thuisgebracht door twee vrouwen, die haar in de met zorg gekozen uitvaartmand over
het bruggetje brengen, terug in haar geliefde huisje. We omringen haar met kaarsjes en haar
eigen schilderijen. Haar neef is een zachte man: ‘Ik ga een mooie bos bloemen voor haar halen.’ 
En terwijl de enige man in ons midden het huis verlaat, blijft zij achter, net als tijdens haar leven,
omringd door de liefde en zorgzaamheid van vrouwen.

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

€ 1750
vanaf

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. 
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