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Jacqueline’s haarmode
V.l.n.r. Jennie de Groot, Trienke Oostra, Sientje de Boer, Arja Stapel en Hennie Mos

Huldiging jubilarissen Vrouwen van Nu afd. Veendijk
Afdeling Veendijk van de Vrouwen van Nu huldigde op de jaarvergadering bij
het Wijngoed haar jubilarissen, Jennie de Groot, Trienke Oostra en Sientje de
Boer zijn allemaal 50 jaar lid!
Ze zijn in het zonnetje gezet met een
mooie bos bloemen en een speciaal
voor Vrouwen van Nu gemaakte
keramiekenschaaltje van Elysia
Verhoeven. We hopen vanaf nu weer

7973 KZ Darp
0521 342 250

volop los te gaan na twee jaar Corona.
We namen afscheid van Trienke die
inmiddels zeven jaar in het bestuur
haar aandeel hee geleverd.

Deuren gaan open:
ontmoeƟng voor mensen uit de Oekraïne!!!
Binnen de gemeente Westerveld zijn inmiddels de eerste mensen vanuit de
Oekraïne ondergebracht. Voor hen is een ontmoeƟngsplek gecreëerd om langs
te gaan. Er is doordeweeks op iedere ochtend een open inloop. Daarnaast
worden er lessen ‘wegwijs in Nederland’ gegeven en ook voor Moeder en Kind
(0-4 jaar) en Jeugd van 4-12 jaar zijn er momenten om samen te komen.
Op deze manier kunnen mensen uit
de Oekraïne lotgenoten ontmoeten
die dezelfde taal spreken en geholpen
worden bij diverse hulpvragen. Hee u
iemand uit de Oekraïne in huis of bent
u op andere wijze in contact; via de
QR-code komt men bij het programma.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden
door een bericht te sturen naar
oekrainehulp@gmail.com.

Bosweg 17

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

Commissie Hulp voor Oekraïne
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 20 april 2022.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 13 april
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
10 april
13 april
14 april
15 april
16 april
17 april

Havelte
Molenhof
Havelte
Havelte
Havelte
Havelte

10.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
21.30
10.00

Ds. A. van ’t Zand (Steenwijk)
Mw. G. Bijl-Valk
Ds. Th. J. Veenstra (Diever)
MaƩeus Passion
ds. Marianne Gaastra
Mevr. P. van der Zee (Havelte)

Palmpasen
WiƩe Donderdag
Goede Vrijdag (reserveren noodzakelijk)
SƟlle Zaterdag
Pasen

Fi est 50+ Havelte: gra s meet- en testmoment van uw fitheid!
Inwoners van Havelte, Darp, Havelterberg, Uﬀelte en Wapserveen van 50 jaar
en ouder kunnen op woensdag 20 april en donderdag 21 april tussen 13.00 uur
en 17.00 uur een gra s fi est doen in de Veldkei in Havelte.
De fiƩest duurt in totaal een uur. De
test laat zien hoe fit en gezond u op dit
moment bent en wat u kunt doen om
dit te behouden of te verbeteren. De
test meet onder andere de lenigheid,
kracht, balans, uithoudingsvermogen,

bloeddruk en bloedsuiker. Tijdens de
fiƩest zijn verschillende specialisten
aanwezig voor advies, zoals een
fysiotherapeut, verpleegkundige,
beweegcoach van de gemeente
Westerveld en een welzijnswerker.

Meer informa e
Bent u nieuwsgierig naar uw fitheid?
Meld u dan vóór 18 april per
e-mail aan via beweegcoaches@
gemeentewesterveld.nl of telefonisch
via 14 0521.
Neem contact op met de
beweegcoaches als u vervoer nodig
heeŌ om naar de Veldkei in Havelte
te komen.

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

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij zijn
verhuisd
!
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Clubkampioenschappen
SportVereniging
Dynamiek Havelte
Afgelopen zaterdag, 26 maart
heeŌ S.V. Dynamiek haar
clubkampioenschappen gehouden in
sportzaal Meesters Erve in Havelte. Er
was veel animo voor deelname; bijna
alle leden hadden zich aangemeld.
De afgelopen maanden hadden
zij zich goed voorbereid voor het
kampioenschap onder de bezielende
leiding van trainster Herma
Scheppink. Eindelijk konden ouders
en andere belangstellenden weer
eens kijken naar de vorderingen.
Gedurende de dag werden de
pauzes opgevrolijkt door de in 2020
opgerichte dansgroep van de club:
onder leiding van Jeslin van Tarrij werd
er 4 keer een showcase opgevoerd.
Mooi om te zien hoe de groep zich al
heeŌ ontwikkeld.

3 leden werden in het zonnetje gezet
omdat ze 10 jaar lid zijn van de club:
MeƩe Bril, Nienke HulƟnk en Ilse
Everts.
Het bestuur vond het na 30 jaar Ɵjd
om het clublogo een eigenƟjds Ɵntje
te geven: Ɵjdens de uitreiking van de

diploma’s werd het nieuwe clublogo
onthuld.
Na 4 wedstrijdronden waarin diverse
medailles werden uitgereikt, werd
de clubkampioen 2022 bekend
gemaakt: Soscha de Koning mocht
de wedstrijdbeker welverdiend in
ontvangst nemen.

Kinderkledingbeurs Havelte organiseert tweedehands zomerkinderkledingen 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 ophalen gedurende
schoolƟjden bij 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.

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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Tussen de oren
Heel veel mensen lijden aan stress en langdurige stress leidt tot ziekte. De
afgelopen twee jaar hebben veel mensen en ook kinderen een toegenomen
druk in hun leven ervaren. Hoe je ook over die pandemie denkt, iedereen
heeŌ er last van: De een was bang om dood te gaan, de ander was bang om
failliet te gaan. Huwelijken en familiebanden leden onder verdeeldheid over
de maatregelen. Anderen vereenzaamden nog sterker dan ze al waren. Er
wordt al heel veel geschreven over stress. Dat het allemaal tussen je oren zit
en met je mindset heeŌ te maken, begint wel een beetje een dooddoener
te worden. Zeker in de huidige Ɵjd waarin we leven. Dat mensen ook stress
kunnen ervaren terwijl er sprake is van een onderliggende ziekte, is nog weinig
bekend. Het lichaam reageert nl. ook gestresst op sƟlle, oŌewel chronische
ontstekingen, op hormonale storingen en voedingsallergie.
In Zweden hebben ze een groep
bewoners bestudeerd die blootgesteld
werden aan 5G. Deze mensen
ervaarden ook stress. Maar in feite
was het een fysieke reac e op een
teveel aan straling. Dat het lichaam
reageert op stress, weet inmiddels
iedereen. Maar dat de geest reageert
met stress op verborgen lichamelijke
klachten, hoor je zelden. Het
verband tussen lichaam en geest
is geen eenrich ngsverkeer. Onze
gezondheid wordt niet alleen bepaald
door onze mindset, maar ook door

omgevingsfactoren, door voeding,
belastende stoﬀen in ons milieu die via
de voedselketen of het drinkwater in
ons lichaam komen, gebitsproblemen.
Sinds de oosterse filosofie met zijn
‘mind over ma er’ doorgedrongen
is tot onze westerse cultuur wordt
ineens alles afgedaan als ‘het zit
tussen de oren’. Alles zit tussen onze
oren en we moeten maar wat minder
klagen over pijntjes hier of daar. Gaat
u maar yoga doen! Mindfulness!
De oude Chinezen wisten echter al
dat de basis van onze gezondheid in

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

de darmen ligt. Gelukkig komt daar
nu steeds meer aandacht voor. Al
lopen ze in de reguliere geneeskunde
nog wel een beetje achter. Zo
weet bijna niemand dat de meeste
serotonine, een gelukshormoon,
niet in de hersenen maar in de
darmen aangemaakt wordt. Als
je darmen ziek zijn, produceer je
minder gelukshormoon. Kom je met
je slaapproblemen en depressie op
het spreekuur bij de dokter, is de kans
groot dat je een pilletje krijgt tegen de
symptomen. Maar dat de oorzaak in je
buik niet opgelost wordt.
Ik heb veel geleerd van natuurartsen
en gezondheidscongressen met
biohackers. Na een lange reis,
zoekend naar herstel, wil ik de
komende maanden graag als
ervaringsdeskundige met u delen
hoe we onszelf kunnen navigeren
naar meer gezondheid, waardoor
onbalans een uitdaging wordt i.p.v.
een hindernis.
De Buurvrouw

Bakkerij
het

Uffeltje

Voor al uw Desembrood

VOOR DE PAASDAGEN
heerlijke paasstollen
en suikerbroden
We wensen iedereen
JGGNŞLPGRCCUFCIGPVQG

Stotijn




notariaat & mediation
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

%WKVGPQP\GQRGPKPIUVKLFGPKU
JGVOQIGNKLMDTQQFGFVGDGUVGNNGP

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Lezing over het
Vlinderommetje

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering
Dorpsgemeenschap Havelte
Hierbij nodigen wij u van harte
uit voor de jaarlijkse algemene
ledenvergadering.
Datum: Dinsdag 19 april 2022
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf
19.45 uur)
Loca e: De Veldkei, Veldkamp 77 te
Havelte
De gehele vergadering is
toegankelijk voor leden en overige
belangstellenden. Bij eventuele
stemming mogen alleen leden hun
stem uitbrengen.
Agenda
• Opening en mededelingen door

voorzi er Rob van den Brink
• Voorstellen zi ende en nieuwe

bestuursleden
• Vaststelling notulen

ledenjaarvergadering 2021
• Financieel jaarverslag 2021-2022 en

goedkeuring door kascommissie
• Begro ng 2022 en benoemen van

nieuwe kascommissie.
• Afscheid Yde Huizinga.
• Parel van Havelte
• Terug- en vooruitblik door de diverse

commissies
• Rondvraag
• Afslui ng oﬃciële gedeelte door de

voorzi er
• Pauze
• Presenta e over de voortgang van

de optrommelac e door Femke.
• Afslui ng door de voorzi er.

Namens het bestuur van
Dorpsgemeenschap Havelte
Huib de Wit, secretaris
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Op donderdag 7 april organiseert
de Vogelwacht Uﬀelte e.o. een
lezing over het Vlinderommetje,
een wandelroute van ongeveer
7,5 km. rondom de dorpskern van
Zuidwolde. De spreker deze avond
is Joop Verburg, voorzi er van
natuurvereniging Zuidwolde en een
begrip in de regio op het gebied van
o.a. vlinders, bijen, insecten en flora.
Joop zal deze avond vertellen over
de soms ongelofelijke dingen die er
rondom het Vlinderommetje te zien en
te beleven zijn. Behalve veel soorten
vlinders zullen ook andere plant- en
diersoorten, vogels en insecten de
revue passeren. De prach ge foto’s
en de enthousiasmerende vertelwijze
van de spreker maken deze avond niet
alleen leerzaam, maar ook verrassend
veelzijdig.

Sleedoornpage (foto: Joop Verburg)

Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf
19.30 uur)
Loca e: Wegrestaurant
Fredrikshaven, Rijksweg 41,
Uﬀelte
Toegang: Gra s voor leden; niet-leden
betalen 3 euro

Tradi onele bloemenac e op 20 en 21 april
De perkplanten komen weer naar u toe. Na twee jaar afwezigheid mag het
weer. Deze al meer dan 40 jaar oude ventac e voor het restaura efonds van de
kerken in Uﬀelte en Havelte is nog steeds springlevend.
Eén van de bijzondere onderdelen van
deze ac e is dat het gaandeweg een
dorpenac e is geworden. Niet alleen
kerkgangers, maar gewoon mensen
die de kerken een warm hart toe
dragen doen mee.
Ook een bijzonder onderdeel van de
ac e is dat er al jd perkplanten van
hoge kwaliteit worden verkocht tegen
scherpe prijzen. Dit dankzij de speciale
werkwijze van onze kweker uit de
Noordoostpolder.
Het Uﬀelter kerkje wordt voor deze
gelegenheid omgebouwd tot een
ware bloemenzee. Van hier uit gaan
entallen venters op pad om de
perkplanten in de straten van Uﬀelte,
Havelte, Darp, Havelterberg, Veendijk,
Busselte en omstreken te verkopen.
Het aanbod van de perkplanten zal
bestaan uit: Geraniums (staand en
hang), Spaanse Margrieten, Verbena,
Scaevola, Helichrysum en Fuchsia.

Mocht u de venters op 20 en 21 april
missen dan is het ook nog mogelijk
deze beide dagen de planten te kopen
in het kerkje van Uﬀelte. Wanneer
dit op de ac edagen niet lukt kunt
u ook van te voren een bestelling
doorgeven. Dit kan op de volgende
telefoonnummers: 351330 (Kor Reins),
341600 (Jan Mannes) en 06 51854902
(Frans Hiemstra).

Met uw hulp gaat de bloemenac e
2022 een groot succes worden!
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Concert Advendo Diever
Na een lange s lle coronaperiode kon de Brassband Advendo weer haar
jaarlijkse concert geven. Dit werd gehouden in de theaterzaal van “Het Hart
van Diever”. Het publiek was in grote getale aanwezig. Eindelijk weer een
gezellig avondje uit.
Advendo gaf een prach g concert,
wat na de pauze het thema Musical
had. Ze speelden o.a. The Phantom
of the Opera, I Know Him So Well en
Simply the Best. Ook de kleding was
hierop aangepast. De dames van het
orkest waren prach g gekleed in gala.
Hierdoor was het plaatje compleet.
Het Koor van de Hoeve verzorgde
een prach g optreden. Vooral met de
nummers Rollercoaster, de Speeltuin
en Pianoman hadden ze veel succes.
Het orkest en Koor stonden o.l.v.
Angelica Braam. Er werd ook een
verlo ng gehouden. Een deel van de

opbrengst van deze avond schenkt
Advendo aan hulp voor Oekraïne. Na
afloop van het concert kreeg Advendo
een staande ova e. Al met al was het
een geslaagde avond.
De voorzi er Homme Geertsma
mocht jdens het concert ook nog
twee dames huldigen voor hun
jarenlange lidmaatschap van de
Koninklijke Nederlandse Muziek
Organisa e. Annie Schipper voor
haar 52 jaar muzikant zijn en Roelina
Hofman voor haar 62 jaar muzikant
zijn. Door de corona kon dit jubileum

niet eerder gevierd worden. De
voorzi er ze e de twee dames in het
zonnetje en overhandigde hen het
bijbehorende speldje en oorkonde.
Natuurlijk was er ook een prach ge
bos bloemen voor de dames.

RepairCafé Havelte bestaat twee jaar
Mo o: Weggooien? Mooi niet!
Mensen kwamen en brachten van alles mee in de hoop dat het nog
gerepareerd kon worden. In veel gevallen is dat gelukt.
De afdeling elektra hee het druk gehad met onder andere stofzuigers,
koﬃezetapparaten, Senseo’s, strijkijzers, radio’s enzovoort. Op naaigebied
kunnen we nu ook aan de slag.
Het is voor ons al jd weer een
verrassing wat er ter repara e
aangeboden wordt. Dat varieert van
een broodbakmachine waarvan een
snaar kapot was tot een heel oud
dierbaar lampje waarvan de stekker
kapot was. Een klok die het niet meer
deed, waarvan bleek dat de ba erijen
er verkeerd in zaten. Soms is het heel
eenvoudig. En al jd waren de mensen
weer blij als de repara e gelukt was.
Natuurlijk kwam het ook regelma g
voor dat bleek dat het apparaat niet
meer te repareren was. Dit is jammer,
maar mensen zijn in zo’n geval toch blij
dat ze weten dat ze het product met
een gerust hart weg kunnen gooien.
Of er volgde in zo’n geval advies +
gegevens van het aan te schaﬀen
onderdeel + waar men dit zou kunnen
kopen.
Het RepairCafé is al jd erg blij met
een vrijwillige bijdrage in de pot. Want
hoewel de repara es gra s uitgevoerd
worden zijn er wel onkosten.
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Zo hebben in 2 jaar jd zo’n 9
vrijwilligers één keer in de maand: elke
tweede zaterdag van de maand, hun
zaterdag besteed aan het repareren.
Maar ook zijn er vrijwilligers die de
bezoekers ontvangen, hen de gang van
zaken uitleggen en aan de wach afel
een praatje houden als de mensen
moeten wachten. Want ook het
sociale aspect van het RepairCafé is
belangrijk. Mensen die enkel voor
een praatje komen zijn ook van harte
welkom.
Het is de bedoeling dat mensen erbij
blijven als de reparateur bezig is met
hun ar kel. Dit gee de reparateur
de gelegenheid om met de mensen in
gesprek te gaan. Het is voor hen vaak
leuk om te horen wat de emo onele
waarde is van een ar kel. Sommige
mensen willen ook graag weten hoe er
gerepareerd wordt en willen het zelf
leren, ook dat kan.
De groep vrijwilligers van RepairCafé
Havelte is zeer divers. Er zijn mensen

die naast hun werk ook vrijwillig hun
beroep uitoefenen bij het RepairCafé.
En dan natuurlijk alle hobbyisten,
die blij zijn dat ze nu iemand kunnen
helpen met hun vaardigheden.
Mensen die er zijn om anderen gastvrij
te ontvangen en het zelf gezellig
vinden om in een leuk team mee te
werken. Want ook al oogt het soms
wat rommelig, de sfeer is al jd goed.
Aanstaande zaterdag, 9 april 2022,
kunt u het allemaal zelf mee maken.
Van 10.00 tot 14.00 uur staan de
deuren van ons RepairCafé Havelte in
het dorpshuis De Veldkei in Havelte
weer open.
Iedereen is van harte welkom!!!

Een ‘KEI’ van een foto
Hee u ook een bijdrage voor de
rubriek Een ‘Kei’ van een foto?
Mail uw foto en bijschri 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.
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Agenda

Elke maandag:
- Welfare Handwerkgroep Havelte De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
6 april
De Kei nr. 7
- Repe e Vrouwenkoor De Liesterkrallen 6 april
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond, Dhr. J. Verburg lezing over
De Veldkei, Havelte - 9.30-11.30 uur
vlinders en de insectenwereld
- Repe e Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte 7 april
Lezing Vlinderommetje - Wegrest. Frederikshaven, Uﬀelte - 20.00 uur
19.30-21.45 uur
8 april
Koopavond Kinderkledingbeurs - De Veldkei, Havelte - 20.00-21.30 uur
Elke
dinsdag: Repe e Popkoor Voices4U - De Veldkei,
9 april
Kinderkledingbeurs - De Veldkei, Havelte - 9.00-10.00 uur
Havelte
- 20.00-22.00 uur
9 april
RepairCafé Havelte - De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur
Elke woensdag:
10 april
Ma heus Passion - Clemenskerk, Havelte - 15.00 uur
- Sjoelen - De Veldkei, Havelte, info
13 en 15 april Ma heus Passion - Clemenskerk, Havelte - 20.00 uur
A. Nijmeijer, 0521-343418 - 14.00-15.45 uur
17 april
Kraomschudden - Toegangspoort Hol ngerveld - 12.00-16.00 uur
- Bridge - De Veldkei, Havelte - 13.15-16.30 uur
19 april
ALV Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
(niet in de zomermaanden)
20 april
De Kei nr. 8
Elke donderdag: Repe e Mannenkoor De Brinck20 april
Vrouwenvereniging Havelte; J. Mansier met foto's, kwis
sanghers - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.30 uur
20-21 april Fi est - De Veldkei, Havelte - 13.00-17.00 uur
Elke vrijdag: Repe e mondharmonicaclub "De
20-21 april Bloemenac e voor restaura efonds kerken in Uﬀelte en Havelte
Deurdouwers" - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
Do. 21 april Oud papier ophalen Havelte
Elke 2e za. v.d. maand: Repaircafé Havelte 21 april
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol ngerveld - vertrek 13.30 uur De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur

MaƩheus Passion in Clemenskerk
Havelte
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 MaƩheus Passion van Johann SebasƟan
Bach uitgevoerd in de Clemenskerk van Havelte.
Uitgevoerd door een enthousiast projectkoor- en
orkest onder leiding van Jannie Kroes.
De toegang is gra s! Bij de uitgang
wordt een gi op prijs gesteld.
Na afloop is er in de Nije Wheeme
koﬃe en thee.
Om de toeloop te doseren moet u wel
over een toegangskaartje beschikken.

Die kunt u gra s a alen bij de
DA-drogist in Havelte.
In 2019 werd de Ma heus Passion
voor het eerst uitgevoerd in de
Clemenskerk maar door “corona”
kwam het hele project s l te liggen
tot nu.

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
De Kei - 7e jaargang nr. 7 - 6 april 2022

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.

Enkele van deze symptomen oftewel
gezondheidsklachten kunnen zijn:

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

• wazig zien

• cognitieve klachten
• prikkelgevoeligheid
• emotionele verandering zoals
angst of boosheid

• hoofdpijn
• hartkloppingen, duizeligheid,
benauwdheid en o.a. pijn op
de borst etc.

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

www.cvig.nl | info@cvig.nl | Rijksweg 7, 7975 RS Uffelte
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Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto
Net één dag oud en gevoed met een pipetje... echt een 'handjevol' lente!




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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Kraomschudden, speurtocht en gouden eieren
zoeken op de Toegangspoort HolƟngerveld
Op paaszondag 17 april a.s. organiseert de SƟchƟng HolƟnger Schaapskudde in
samenwerking met Brasserie OER tussen 12.00 uur en 16.00 uur het jaarlijkse
kraomschudden.
Iedereen is van harte welkom op de van Helomaweg in Havelte, om daar de
geboorte van de lammetjes te vieren.
Kinderplezier
Het Kraomschudden staat steeds weer
garant voor veel kinderplezier. Deze
keer worden er paaseieren verstopt
bij Brasserie OER. Daartussen zi en
drie gouden paaseieren. Wie die vindt
krijgt een leuke a en e. Kinderen
kunnen vanaf half drie gaan zoeken
naar de eieren. Brasserie OER hee
ook een leuke speurtocht uitgezet
voor de kinderen.
Als dat nog niet genoeg is kunnen
ze zich bij de schaapskooi laten

schminken en gli ertatoo’s laten
ze en door Chantal en medewerkers.
Net als alle jaren kunnen ze zich ook
vermaken met het voeren van de
schapen. Kleine zakjes bixs zijn bij de
kooi te krijgen. Natuurlijk mogen de
lammetjes ook geaaid worden.
Wie dat niet leuk vindt kan gaan kijken
bij de Vogelwacht met vogelvoer,
nestkastjes, place mats, mobile, mooie
paasstukken, onderze ers etcetera.
En je kunt lekker springen op het
luchtkussen.

De schaapherders zijn aanwezig om
vragen over het Drents Heideschaap
en het scheperen van de kudde te
beantwoorden.
En om het allemaal gezellig te maken
is er muziek van Duo Please. Voor
de lekkere trek is Total More er met
koﬃe, thee, patat, poﬀertjes en
popcorn
Steun voor de kudde
De gelegenheid van het
Kraomschudden wordt door de
s ch ng aangegrepen om aandacht te
vragen voor het behoud van de kudde.
De Hol nger schaapskudde ontvangt
vergoedingen en subsidies o.a. van de
provincie Drenthe en de Gemeente
Westerveld, maar de omvang is niet
voldoende voor alle kosten.
Meer informa e over de dag en over
de Hol nger Schaapskudde vindt u op
www.dehol ngerschaapskudde.nl

Klusbus

Martijn
SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
info@leffers-haveman.nl
Dieverbrug/Havelte
0521-341285
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Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
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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

Open Dagen Duofietsen
In de gemeente Westerveld begint binnenkort weer het
nieuwe Duofietsseizoen.
Graag nodigt het bestuur van de sƟchƟng “Samen op
de Duofiets” iedereen van harte uit om naar één van de
Open Dagen te komen in Diever, Havelte of Vledder om
nader kennis te maken.
Open Dagen 2022
Vledder: zaterdag 9 april,
10.00-12.00 uur,
loca e: Bertus Kok, Oosteind 12
Diever: maandag 2 mei,
10.00-12.00 uur,
loca e: Jan Thijs Seinenhof
Havelte: vrijdag 6 mei,
10.00-12.00 uur, loca e: De Veldkei
(Nieuwe) deelnemers zijn van harte
welkom maar de s ch ng nodigt
vooral nieuwe vrijwilligers uit om een
kijkje te komen nemen jdens één van
de Open Dagen en nader kennis te
maken met het Duofietsen.
Maak een proefritje op één van onze
duofietsen en ervaar zelf hoe leuk het
is om op zo’n fiets te rijden.
Duofietsen is bestemd voor iedereen
die niet meer alleen kan of dur te
fietsen en toch graag nog eens naar
buiten wil om een beetje te bewegen
en te genieten van de prach ge
bosrijke omgeving waarin wij wonen.
Samen op weg met een duofiets wordt
door deelnemers en vrijwilligers als
een leuke recrea eve, gezonde en
sociale ac viteit ervaren. De s ch ng
beschikt maar liefst over 10 gewone
duofietsen en twee rolstoelfietsen
zodat ook rolstoelgebruikers met
de rolstoel op een duofiets mee
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kunnen. Alle
fietsen hebben
elektrische trapondersteuning.
Als deelnemer
bepaalt u zelf
of u de hele rit
of afwisselend
stukjes mee
trapt met de
vrijwilliger of gewoon s l zit en geniet
van de omgeving.
Als vrijwilliger bepaalt u zelf hoe vaak
en in welke periode van het seizoen u
wordt ingeroosterd. De fietstochtjes
zijn ± 15 tot 20 km lang en onderweg
wordt er gestopt voor een kopje koﬃe.
De kosten voor de deelnemers zijn
minimaal, zij betalen een kleine
bijdrage van € 2,50 per keer.
In Vledder wordt er op de donderdag
gefietst en in Wilhelminaoord op
de dinsdag (de dinsdagen zijn
in principe gereserveerd voor
bewoners van zorgcentrum De
Menning in Wilhelminaoord en direct
omwonenden).
In Diever en Havelte wordt er
respec evelijk op maandag en vrijdag
gefietst.
“Samen op de Duofiets” is een
s ch ng die volledig uit vrijwilligers

bestaat en a ankelijk is van bijdragen
van sponsoren en donateurs. Met
die bijdragen worden de fietsen en
aanhangwagen onderhouden en
worden de kosten voor verzekeringen,
stalling en transportkosten betaald.
Ook worden op termijn oudere
duofietsen vervangen door nieuwe
exemplaren.
Iedereen die het duofietsen een warm
hart toedraagt nodigen wij uit om lid
te worden van de s ch ng “Samen
op de Duofiets”. Voor € 10,- per jaar
(minimaal, maar een hoger bedrag
wordt zeer gewaardeerd) wordt u
donateur van deze vriendenclub.
De vrijwilligers van “Samen op de
Duofiets” willen u graag ontmoeten
op één van de hierboven genoemde
Open Dagen.
Meer informa e is te vinden op onze
website: www.samenopdeduofiets.nl
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Verzekeren
Hoe zit het?

Uitvaartverzekeringen. Steeds vaker krijg ik de vraag: Hoe zit het nu precies?
Er zijn ondernemingen die, naast dat ze een verzekeringstak hebben, ook
uitvaarten begeleiden (bijvoorbeeld Dela en Monuta). En er zijn verzekeringsmaatschappijen die geen uitvaarten begeleiden, maar uitsluitend een
verzekerd bedrag voor een uitvaart uitkeren (Ardanta, Life Tree etc.). Tot slot
zijn er zijn uitvaartondernemingen die alleen uitvaartbegeleiding aanbieden.

Omega uitvaartzorg valt onder deze laatste groep. Wanneer je in het verleden een verzekering
hebt afgesloten kan deze twee vormen hebben:
Een natura polis of een kapitaalpolis. Bij een kapitaal verzekering wordt het verzekerde bedrag
(met toestemming van de nabestaanden uiteraard), na een overlijden uitgekeerd aan de
uitvaartondernemer die je hebt gekozen. Deze zal het bedrag in mindering brengen op de nota.
Er is bij deze vorm volledige vrijheid over de besteding van het bedrag.
Bij een natura verzekering wordt ‘uitgekeerd in diensten’: denk aan een standaard kist, 75
rouwkaarten, de begeleiding van de uitvaart etc. De uitvaart wordt precies zo geregeld als in de
polis genoemd staat, door de onderneming waarbij de polis is afgesloten. Voor eventuele
aanvullende wensen moet worden bijbetaald.
Ook bij deze polis kun je ervoor kiezen om een bedrag uit te laten keren, in plaats van het afnemen
van de diensten. De uitvaart kan dan begeleid worden door de onderneming van jouw keuze. Het
uit te keren bedrag staat echter meestal niet in verhouding tot de actuele kosten, waardoor
nabestaanden vaak duurder uit zijn wanneer zij voor een andere onderneming kiezen.
Het mág dus wel. Wil je weten wat het regelen van een uitvaart, op basis van de verzekering die jenu
hebt, financieel voor jou betekent in relatie tot je wensen? Neem gerust contact op!

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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