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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

Openluch  heater “De Speulkoele” 
is er (bijna) klaar voor
Er is weer volop ac  e in het bostheater “De Speulkoele” in Havelte. Na 2 jaren 
niet te hebben kunnen optreden staan we er weer voor de volle 100% dit jaar. 
Er zullen dit jaar voorstellingen worden gegeven onder de naam “Kuur’n”. 
Tweemaal per week wordt er (weer of geen weer) door de spelersgroep 
gerepeteerd onder leiding van regiseuse Sabine Osinga. Soms met le  erlijk 
geen droge draad meer aan het lijf zijn de spelers zich in hun rol aan het 
inleven. Hilarische taferelen welke soms per avond meerdere malen moeten 
worden overgedaan net zo lang tot Sabine tevreden is. 

Daarnaast wordt er natuurlijk volop 
gebouwd aan het decor, want dat dit 
een plaatje moet zijn (natuurlijk in 
3D) is zo langzamerhand een must 
en goede gewoonte. Alle zaterdagen 
wordt er volop geklust zowel aan 
het decor als ook aan de rest van 
het theater om alles spic en span te 
hebben voordat de eerste bezoekers 
een voorstelling kunnen gaan zien.

De eerste voorstelling is een ac  e van 
Albert Heijn (Abe Brouwer) in Havelte 
waarbij iedereen voor een kaartje kan 
sparen. Deze voorstelling is op 9 juli. 

Daarna volgen er 8 voorstellingen op 
15 juli, 10, 12, 17, 24 en 26 augustus 
waarbij opgemerkt dat de 10e een 
ma  neevoorstelling betre   en 
aanvangt om 19:00 uur.

Alles wordt verzorgd door een 
enthousiaste groep vrijwilligers die 
belangeloos veel vrije  jd investeren in 
het theater en alle randverschijnselen. 
Deze vrijwilligers worden natuurlijk 
 jdens de première in het zonnetje 

gezet en aan het eind van het jaar 
volgt als dank een gezellige avond.
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De volgende Kei verschijnt op 4 mei 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 27 april  
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

24 april Havelte 10.00 uur Mevr. ds. G. Jongsma (Staphorst) 
1 mei Havelte 10.00 uur Mevr. P. van der Zee

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)

Zeer geslaagd Vriendenconcert Mannenkoor Uff elte
Zondag 3 april jl. vond er weer het van ouds bekende Vriendenconcert van het Mannenkoor Uff elte plaats. Dit keer in De 
Frederikshaven aan de Rijksweg te Uff elte. En ondanks dat corona nog lang niet weg is, kon de voorzi  er, Bertus Klomp, 
toch een goed gevulde zaal welkom heten. 

Daarna begon het concert met een 
optreden van het Mannenkoor met 
een aantal prach  ge Drentstalige, 
Nederlandstalige en Engelstalige 
balades waarbij opviel, dat ook de 
niet Drentstalige toeschouwer de 
liedjes in het Drents gezongen, zeer 
kon waarderen! Ook het gastoptreden 
werd zeer gewaardeerd.
Een hele mooie afwisseling, die 
verzorgd werd door Maaike Bosscher 
uit Uff elte op harp. Je kon een speld 
horen vallen  jdens haar optreden 
en ze werd beloond met een warm 
applaus. 

Na de pauze werd het concert 
afgesloten met een tweede blokje 
liedjes van het Mannenkoor, waarbij 
opviel dat er een paar prach  ge solo- 
optredens waren door één of een 
tweetal mannen, met ondersteuning 
van het koor. Waarmee ook de 
gezelligheid werd bevorderd.  

Alle toeschouwers zijn, wel of niet 
met een gewonnen prijs uit de 
georganiseerde verlo  ng, voldaan 
huiswaarts gegaan. Met de door velen 
gedane uitspraak:

Voor herhaling vatbaar. En die 
herhaling komt er, in november viert 
het koor haar 25-jarig bestaan met 
een grandioos jubileumconcert en een 
prach  g gastoptreden. Hou De Kei in 
de gaten, meer nieuws hierover volgt!! 
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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

Drentenierdersmiddag
Drentenierdersmiddag op donderdag 21 april. Drentenierders zijn wat oudere 
levensgenieters die zijn neergestreken in de gemeente Westerveld van ons 
mooie Drenthe, vaak na een druk arbeidsleven vol afwisseling. Drentenierders 
willen de mensen om hen heen leren kennen,  samen aan ac  viteiten 
deelnemen en wellicht nieuwe dingen uitproberen.

Straling
Er is veel wat we zelf voor onze lichaamscellen kunnen doen. Ons lichaam bestaat voor het grootste gedeelte uit 
water. Water is nodig om onze cellen te voeden en om gifstoff en te verwijderen. Het bevat mineralen en het hee   
een energe  sche waarde. Het hangt wel af van de waterkwaliteit of water ons goed doet of juist niet. Daarom is 
het belangrijk dat we zuinig zijn op onze bronnen! Directeuren van waterbedrijven waarschuwen al jaren voor de 
hoeveelheid medicijnresten, pfas en landbouwgiff en zoals glyfosaat die steeds moeilijker uit ons drinkwater te fi lteren 
zijn. Alles wat wij consumeren, komt in onze lichaamscellen terecht.

Aan de rand van water ontstaat een 
nega  eve lading die ‘troep’ verwijdert. 
Er ontstaat zelfs een spanningsveld. 
Daarom is het ook zo gezond om 
dicht bij een meer of de zee te zijn. 
Infrarood versterkt dit spanningsveld 
ook nog eens 5 keer. Dus bij 
ondergaande- of opkomende zon kun 
je dicht bij de zee nog meer opladen! 
Deze reac  e vindt echter ook in onze 
cellen plaats. Dat er geen hartkanker 
voorkomt, hee   te maken met dat het 
hart het sterkste elektromagne  sche 
veld van ons lichaam hee  . 60 keer 
sterker dan die van de hersenen. 
Maar ook de cellen hebben zo’n 
spanningsveldje. Dat spanningsveld 
zorgt voor talloze processen in de 
lichaamscel, waaronder het ontgi  en. 
Het membraam van een kankercel 
hee   een spanning van ongeveer -10 
mV. Een gezonde cel -100 mV.
Ook de aarde hee   een elektro-
magne  sch spanningsveld. Als je 
leert mediteren, gaat jouw eigen veld 
steeds meer resoneren met dat van 
de aarde. Wij leven echter in een  jd 
dat er kunstma  ge velden gecreëerd 
worden. Deze elektrosmog komt 
o.a. van de apparaten in ons huis: 
computers, mobiels, magnetrons 
en slimme meters. Ik neem aan 
dat mensen ook wel zonder de 
wetenschappelijke studies er op na te 
slaan, begrijpen dat deze elektrosmog 
invloed hee   op ons eigen 
fi jngevoelige elektromagne  sche 

veld. Zo is uit onderzoek gebleken 
dat straling niet alleen het weefsel 
opwarmt, maar ook DNA beschadigt 
en dat het de calciumkanaaltjes van 
cellen opent, waardoor we teveel 
calcium en magnesium verliezen. 
Hierdoor kan tetanie ontstaan. Bij 
tetanie ontstaan neurologische 
klachten, verkrampingen, spasmes, 
spierpijn, moeheid, slecht zien, 
hartritmestoornissen.
Metaal geleid straling. Als je 
chirurgisch metaal in je lichaam 
hebt, zoals implantaten of vullingen 
met zware metalen, kan dat werken 
als een antenne en stralingsvelden 
versterken. Dit leidt o.a. tot het 

De heer René Manger zal een 
presenta  e geven over de wondere 
wereld van de libellen in onze 
omgeving.
Verder is de middag bedoeld als een 
gezellig samenzijn om oude contacten 
aan te halen en nieuwe contacten te 
leggen.
De toegang is gra  s en van te voren 

opgeven is niet nodig. De  jden zijn 
van 15.00 tot 17.00 uur met een 
inloop vanaf 14.45 uur.
Drentenierdersmiddagen worden 
gehouden in Het Landhotel, 
Groningerweg 6 in Diever. 
Voor meer informa  e zie onze website 
www.drentenierders.nl of bel 0521-
342557.

openen van de hersen-bloedbarrière, 
waardoor gifstoff en makkelijker de 
hersenen binnen kunnen dringen. 
Men vermoedt dat mede daardoor 
steeds meer neuro-degenera  eve 
ziektes voorkomen. Micro-organismen 
zoals darmparasieten worden ac  ever 
door straling en kunnen ook door de 
hersen-bloedbarriere dringen.
Het is dus zinvol na te denken hoe je 
je thuis hiertegen kunt beschermen. 
Niet alleen voor jezelf, maar ook de 
rest van je gezin. Het internet staat vol 
 ps!

Bronnen: heartmath-centre en medumio.de

De Buurvrouw



4 De Kei - 7e jaargang nr. 8 - 20 april 2022

Foto: M. Gol

Koeien keren terug in het centrum van Havelte
Na afwezigheid van zo’n 10 jaar keren de koeien van Maarten Gol weer terug in 
de wei aan de Dorpsstraat in Havelte.
Voor vele inwoners en aanwonenden van de wei in het centrum van het dorp is 
het al lang een gemis, dat mooie rustgevende plaatje.

Door verhuizing van Maarten, 
jaren geleden naar Eursinge, en de 
moderne manier van boeren kwam 
het er gewoon niet meer van om 
de koeien iedere keer te verweiden 
naar het dorp. In goed overleg 
met Maarten hee   Roelof Prikken 
kunnen bewerkstelligen dat ze weer 
terugkeren op de vertrouwde plek.

De mannen van het Werkvoorzienings-
schap Oranjeborg gaan, wanneer de 

weersomstandigheden het toelaten, 
eerst de oude afrastering verwijderen 
en het opschot rondom het weiland 
opruimen. Maarten zorgt voor nieuw 
afrasteringsmateriaal, wat ook weer 
geplaatst zal worden door de mannen 
van Oranjeborg.

De Dorpsgemeenschap Havelte 
bekos  gt het maken van een nieuw 
“old school” hekwerk bij de ingang 
van de wei. De Gemeente Westerveld 

zal een nieuw bankje plaatsen, bij de 
ingang van het weiland, tegenover 
Sanniek.
De Historische vereniging zal bij het 
bankje een paneel plaatsen met info 
over het verleden van deze omgeving.
Roelof Kassies zal, als buurtbewoner, 
toezicht houden.

Tot slot: 
Het is tegenwoordig toch wel een 
zeldzaamheid, koeien midden in 
het dorp. Maar zie het niet als een 
dierenweide zoals in stadspark. 
Voer de koeien niet, ook niet met 
gemaaid gazongras.

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

Lotenbloks.nl
Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

Kijk op:
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Nieuwe voorstelling Roestvrij Theater over de Tweede Wereldoorlog
 
Ondergronds 
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 
  
Wat zou jij doen als je door de Nazi’s gezocht wordt, maar liever verzetswerk 
tegen hen verricht?  
Zes jongens in Diever gingen le  erlijk ondergronds door het graven van 
een groot hol om uit handen van de Nazi’s te blijven. Hoelang hou je dat 
vol? Hoelang blij   zo’n hol geheim? 
 
We brengen een waargebeurd verhaal 
tot leven. Zes spelers vertellen 
het verhaal van zes dappere jonge 
mannen die ondergronds gaan om in 
het duister tegen de vijand te vechten. 
 
Voor het derde jaar op rij hee   
Roestvrij theater, in samenwerking 
met Theater Na De Dam, ook dit jaar 
weer een indrukwekkend verhaal 
over de Tweede Wereldoorlog in 
Diever. De voorstelling ‘Ondergronds’ 
is gebaseerd op de verhalen van de 
verzetsstrijders in het onderduikershol 
in Diever.
 
Op de avond van de Na  onale 
Dodenherdenking worden door het 
hele land, om 21.00 uur, gelijk  jdig 
zo’n 40 verschillende voorstellingen 
gespeeld welke allemaal op hun eigen 
manier betrekking hebben op de 
Tweede Wereldoorlog.
De spelers worden nauw betrokken 
bij het maken van deze voorstelling. 
Ze onderzoeken de geschiedenis en 
gaan voor een deel de voorstelling 
zelf vormgeven. Hierdoor blijven de 

verhalen en de herdenking van de 
oorlog ook bij de huidige genera  es 
levendig.
 
Regisseur Leander Breen
“Het blij   een bijzonder project, 
Theater Na de Dam. En misschien 
dit jaar wel de meest bijzondere 
uitvoering, omdat oorlog voor mij nog 
nooit zo dichtbij hee   gevoeld. Des 
te ingrijpende wordt de voorstelling.
We brengen waargebeurde verhalen 
tot leven. Dit keer doen we dat met 
zes spelers die zes jonge mannen 
vertolken die in Diever le  erlijk 
ondergronds gingen door het graven 
van een hol.” 

Speelster Benthe Dekker (17 jaar) 
speelt vier jaar lang bij Roestvrij 
theater“
Na de eerste scriptlezing was ik vooral 
heel s  l. Iedereen was onder de 
indruk van hoe he  ig het verhaal van 
de onderduikershol in Diever is. Ik 
vroeg me hardop af wat waar was en 
wat erbij verzonnen was door Leander. 
Hij vertelde me dat alles echt is 

gebeurd, maar de le  erlijke woorden 
die gesproken zijn door ons worden 
ingevuld. Het is bijna niet te geloven 
dat het waar gebeurd is. Een verhaal 
dat posi  ef en vol verzetsdri   begint 
zo vreselijk eindigt.”  

De première van ‘Ondergronds’ is op 
4 mei om 21.00 uur, vervolgens is de 
voorstelling op 6 en 7 mei nogmaals te 
bewonderen om 20.00 uur.
De voorstelling is geschikt voor 
bezoekers vanaf 10 jaar en  ckets 
zijn vanaf nu verkrijgbaar via 
www.roestvrijtheater.nl

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

20 april De Kei nr. 8
20 april    Vrouwenvereniging Havelte; J. Mansier met foto's, kwis
20-21 april Fi  est - De Veldkei, Havelte - 13.00-17.00 uur
20-21 april Bloemenac  e voor restaura  efonds kerken in Uff elte en Havelte
Do. 21 april Oud papier ophalen Havelte
21 april NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol  ngerveld - vertrek 13.30 uur
21 april  Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
22-24 april Drenthe Tocht Triumph Spi  ire Club
  4 mei De Kei nr. 9
  4 mei Herdenkingsbijeenkomst - Clemenskerk, Havelte - 19.00 uur
  4 mei Première Voorstelling Ondergronds - Bosweg 19, Diever - 21.00 uur
  5 mei  NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol  ngerveld - start 10.30 uur
  6-7 mei Voorstelling Ondergronds - Bosweg 19, Diever - 20.00 uur
17-19 mei  Echos Home Fietsdriedaagse Havelte - start J. Postweg 5, Darp/Havelte 

tussen 9.30 en 11.00 uur
18 mei De Kei nr. 10
19 mei  NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol  ngerveld - start 13.30 uur
19 mei  Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
21-22 mei Lenterondje: Havelte Buitengewoon
22 mei Concert Popkoor Voices4U - De Veldkei, Havelte - 14.30 uur
  1 juni De Kei nr. 11
  2 juni  NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol  ngerveld - start 10.30 uur

Agenda
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90-jarig bestaan Havelter Tennis Club
In mei 1932 werd De Havelter Tennisclub opgericht door o.a. Mw A. Waterbolk-
van Dalsum. De naam die de club toen kreeg was ‘Doe je best’. Toenmalig 
burgermeester Eggink had achter het oude gemeentehuis in Havelte een 
grasbaan laten aanleggen en de vereniging mocht daar gebruik van maken.  
Zo’n 10 jaar later werd deze grasbaan een betonbaan  en groeide de vereniging 
van 20 tot ca. 70 leden. Begin jaren 70 was het resultaat van een  ledenwerf- 
ac  e zelfs een tennisvereniging van 100 leden. 

Dat was de start van het aanleggen 
van een nieuw tennispark op de 
huidige plek met 4 gravelbanen 
en een kunstgrasbaan, ingesloten 
door karakteris  eke boswallen. De 
vereniging was vanaf nu De Havelter 
Tennis Club en het ledental groeide 
door tot zo’n 300 leden. In 2011 
werden de gravelbanen vervangen 
door all- weather banen en kan er nu 
het hele jaar door gespeeld worden. 
Een prach  g duurzaam clubhuis 
en terras complementeren dit 
tennispark. Mede door  energiezuinige 
lichtmas  nstalla  e kan er tot ’s avonds 
laat worden gespeeld. 
Vanwege de corona beperkende 
maatregelen  jdens de afgelopen 2 
jaar is het verenigingsleven natuurlijk 
op een lager pitje komen te staan, 
hoewel er toch ook nog redelijk 
gesport mocht worden tussen de lock-
downs door. 
Vanaf nu kan de club weer aandacht 
vragen voor de gezelligheid en 
vriendschappen rondom het tennis. 
Het echte verenigingsleven kan weer 
voluit gevierd gaan worden! 

Er is een speciaal  90-jarig logo 
ontworpen en de kalender staat 
vol met fes  viteiten. De voorjaars- 
compe   e gaat snel van start. In juni 
wordt het eigen  open toernooi  weer 
georganiseerd. Dit jaar geheel in 
jubileumsfeer.
Maar eerst gaat op  11 mei het 
HTC verjaardagsfeest van start met 
feestelijke taart, gevolgd door een 
‘90 jaar Zomerspecial’ op 1 juli met 
aardbeien en slagroom, geheel in de 
tradi  e van het mooie Wimbledon 
tennisevenement. 
9 september is de datum voor het 
grote 90-jarig feest met veel tennis 
en muzikale omlijs  ng om vervolgens 
aan het einde van dit feestelijke 
tennisjaar af te sluiten met een mooi  
Winterkoninkje evenement. 
HTC hee   een kleine 300 leden met 
een  ac  ef jeugdteam.  Ieder jaar 
worden er speciale evenementen 
door de jeugdcommissie voor de zeer 
jonge spelers georganiseerd. Speciale 
jeugdlessen onder leiding van de 
tennistrainer zijn beschikbaar.  
Het tennispark van HTC is het meest 

duurzame tennispark in de regio 
met vier all-weather banen, een 
kunstgrasbaan, LED-lich  nstalla  e en 
een sfeervol clubhuis voorzien van 
zonnepanelen.  
Dit jaar wordt de beslissing genomen 
om het prach  ge tenniscomplex uit 
te breiden met twee Padelbanen. De 
snelst groeiende racketsport van dit 
moment. 

Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389
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4 mei herdenking Havelte
“Vrijheid in verbondenheid”

Op woensdag 4 mei herdenken wij alle slachtoff ers van oorlogsgeweld  jdens de Tweede Wereldoorlog 
en alle oorlogen daarna. En dit jaar is het wellicht nog belangrijker om hierbij s  l te staan. Daarom 
organiseert het 4 mei comité Havelte een herdenkingsbijeenkomst in de Clemenskerk in Havelte.

Over  en jaar zijn er bijna geen 
ooggetuigen meer van de Tweede 
Wereldoorlog. Het is daarom 
belangrijk dat de herinnering blij   en 
dat we blijven praten over wat er toen 
allemaal is gebeurd, maar ook wat 
er nu allemaal gebeurt in de wereld. 
Het 4 mei comité betrekt de jeugd 
dan ook ac  ef bij de herdenking. 
Dit jaar werken de leerlingen 
van OBS de Bosrank mee aan de 
herdenkingsplech  gheid.

Een vertegenwoordiger van de 
gemeenteraad houdt een toespraak. 
Ook dragen we het verhaal van Henk 
O  er voor. Henk was jarenlang lid 
van het 4 mei comité, maar vorig 
jaar helaas onverwachts overleden. 
In 2020 zou hij zijn verhaal vertellen, 
maar door Corona moest dat worden 

uitgesteld. Een persoonlijk verhaal 
over een Meppels gezin en de impact 
van de oorlog binnen een familie. 

De muzikale omlijs  ng wordt verzorgd 
door een klarinet-ensemble en de 
Havelter zangeres Lucine Oetsen. Na 
de bijeenkomst lopen we in s  lle tocht 
naar het herdenkingsmonument op de 
begraafplaats naast de kerk. Vooraan 
de stoet lopen twee tamboers met 
omfl oerste trom. De s  lle tocht leidt 
langs het oorlogsgraf van Anton 
W. Siedenburg. 

Bij het monument wordt een krans 
gelegd namens de Gemeente 
Westerveld en Defensie. Na het 
Taptoesignaal en de twee minuten 
s  lte bouwen alle kinderen een 
kleurig boeket van diverse bloemen 

op als symbool van 
verscheidenheid 
in mensen die 
gezamenlijk de 
vrijheid willen delen. 

Wij nodigen u uit om op 4 mei bij 
de herdenking aanwezig te zijn om 
te laten zien dat vrijheid ons veel 
waard is, juist en vooral in deze  jd. 
De bijeenkomst begint om 19.00 uur 
en vindt plaats in de Clemenskerk in 
Havelte. 
Diegenen die alleen aan de s  lle tocht 
en de kranslegging deelnemen worden 
verzocht uiterlijk 19.45 uur bij de kerk 
aanwezig te zijn.
Via de website www.pkn-havelte.nl 
is de herdenking live te volgen tot 
het moment waarop de s  lle tocht 
begint.

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 www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

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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Wereldrecord
Dit jaar bestaat het Gilde van Vrijwilliger Molenaars 50 jaar. Daarom werd op 9 april jl. een wereldrecordpoging gedaan om 
zoveel mogelijk molens tegelijker  jd te laten draaien. Ongeveer 800 van de 1000 molens in Nederland draaiden mee.
Ook de molen in Havelte deed hieraan mee.

Een ‘Kei’ van een foto
Foto: Erik-Jan Feenstra

Stukje Natuur goudjakhals
Alsof er nog niet genoeg te doen is over de komst van de wolf, dient er zich een 
volgende nieuwkomer in ons land aan. Daar komt bij dat hij veel op de wolf 
lijkt, alleen is hij een slagje kleiner. Qua afme  ng zit hij tussen een wolf en 
een vos in. Ik heb het over de goudjakhals en is sinds de eerste geregistreerde 
waarneming in 2016 minstens zeven keer waargenomen. Voornamelijk op 
wildcamera’s. Je zou hem in eerste instan  e in een grensprovincie verwachten, 
maar Friesland is dat toch echt niet. Daarnaast zijn er waarnemingen uit 
Gelderland, Drenthe, Groningen en Utrecht.

De goudjakhals is vanuit Zuidoost-
Europa onze kant opgekomen door 
zich in noordelijke en westelijke 
rich  ng te verspreiden. Hij komt in 
uiteenlopende landschappen voor, 
waarbij zijn voorkeur uitgaat naar 
beboste gebieden met open plekken. 
Gezien zijn bijnaam als rietwolf 
behoren moerasgebieden ook tot zijn 
favorieten. Gebieden waar een roedel 
wolven lee   vermijdt de goudjakhals. 

Een wolf ziet hem als concurrent en 
zal hem om die reden proberen te 
doden. Of de goudjakhals een zelfde 
soort eff ect hee   op de kleinere vos is 
tot op heden niet bekend.

Er zijn genoeg mensen die angst 
hebben voor de wolf, voor de 
goudjakhals is dat niet nodig. Schapen 
zal hij met rust laten, want hij eet 
voornamelijk kleine zoogdieren. Vooral 

muizen, ra  en en konijnen. Daarnaast 
bestaat zijn menu uit kadavers, vogels, 
vissen, amfi bieën, insecten, fruit en 
bessen.

Gezien het geringe aantal 
waarnemingen tot nu toe, is de 
kans om een goudjakhals te zien 
zeer klein. Mocht je überhaupt er 
toch eentje tegenkomen, dan zijn er 
twee kenmerken waar je op moet 
le  en. Let vooral op zijn kop en 
staart. Immers kleur en groo  e zijn 
van een afstand en bij vaak slechte 
lichtomstandigheden las  g in te 
scha  en. De kop is rela  ef klein met 
een lange spitse snuit en rela  ef grote 
oren. Zijn ruig behaarde staart hang 
al  jd omlaag en is rela  ef kort.

Paul Men  nk (paul@paulmen  nk.nl)
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Jubileumedi  e Corso eindelijk op de weg
In het tweede weekend van september staat heel Frederiksoord 
en omliggende dorpen in het teken van Corso. Dit lijkt nog 
ver, maar achter de schermen zijn de corsogroepen druk bezig 
met de voorbereidingen. Afgelopen woensdagavond was de 
jaarlijkse maque  epresenta  e waarbij iedere groep op zijn 
eigen wijze een presenta  e gaf over de toekoms  ge wagen. 
Er was een grote opkomst aan bouwers en betrokkenen en 
daarmee ontze  end veel enthousiasme, begrijpelijk want 
na twee jaar een aangepast programma te hebben moeten 
draaien hee   iedereen zin om de jubileumedi  e 'Corso 60 jaar – 
Vermaak oe!’ groots uit te pakken.

‘Eindelijk, we mogen’, aldus voorzi  er 
Joost O   nk. Ondanks dat er de 
afgelopen twee jaar zeker niet 
s  lgezeten is en het bestuur ook 
posi  ef terugkijkt op het alterna  ef 
van des  jds, is dit toch echt waarvoor 
de organisa  e het doet. De uitgestelde 
jubileumedi  e kan plaatsvinden zoals 
het hoort: groots, vrolijk, gezellig 
en dat een heel weekend lang. De 
thema’s van de wagens zijn heel 
divers en vormt een aantrekkelijk mix 

voor het publiek. Denk hierbij aan 
‘Great barrier reef’, ‘Tijdmachine’, 
‘Adventure’ en bijv. ‘Piratencultuur 
& Vinyl’. Nieuw dit jaar is het 
juniorcorso, waarbij jongeren uit de 
omgeving meer worden betrokken 
bij het corso. Naast allerlei ac  es, 
zoals het leren solderen, het maken 
van een maque  e etc. wordt er ook 
een lespakket aangeboden waarbij 
jongeren meer leren van de natuur. 
Inmiddels hebben zes scholen zich 

aangemeld. De juniorcommissie is nog 
opzoek naar meer ‘juniorwagens’. Ben 
jij tussen de 12 en 26 jaar en lijkt dit je 
wat? Laat het ons weten.
Daarnaast zijn er ook vaste elementen 
die het feest compleet maken, 
zoals de mozaïekroute op zondag 
met ac  viteiten voor jong en oud, 
het kindercorso, de kermis en het 
Flodderfeest. Voor meer informa  e: 
www.corsofrederiksoord.nl of 
facebook.com/corsofrederiksoord.

Foto: Celine Perton- Broekman

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen
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SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP 
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur 

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

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

T: 0522 - 440 473         info@stotijnnotariaat.nl  |  www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

VOLMACHT|LEVENSTESTAMENT?

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

Dorpsgemeenschap neemt afstand van ar  kel 
over Meerkamp

In de Kei van 6 april staat een ar  kel over de planontwikkeling Meerkamp, 
geschreven door een ‘bezorgde Havelter’. 

We willen langs deze weg met 
klem aangeven, dat dit geen ar  kel 
is van ‘Wonen in Havelte’, de 
dorpsgemeenschap of de daaraan 
gelieerde werkgroep Wonen.

We verwerpen ook de gehanteerde 
s  jl in het ar  kel.

Werkgroep Wonen
Dorpsgemeenschap Havelte 

in De Kei Havelte, Uffelte, 
Havelterberg en Darp, 
De Molen in Nijeveen en 
De Koegang in Koekange? 

Vraag naar de combinatietarieven.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
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Drenthe Tocht van de Triumph Spi  ire 
Club Nederland op 22, 23 en 24 april 2022
In het weekend na Pasen organiseert de TSC, de Triumph Spi  ire 
Club weer een mee  ng in Drenthe. Op de vrijdagavond wordt 
gestart vanuit Frederiksoord, op de zaterdag en zondag vanuit 
Uff elte. 

Op alle 3 dagen wordt er een rit 
gereden in de omgeving, terwijl op de 
zondagmorgen ook het Hol  ngerveld 
aangedaan wordt en men wandelend 
de natuur en de restanten van het 
oorlogsvliegveld zal gaan bekijken. 
De rit op vrijdagavond gaat door 
het gebied dat recent is aangemerkt 
als werelderfgoed, de Koloniën van 
Weldadigheid Frederiksoord en 
Wilhelminaoord. Daarna gaat de 
rit weer via Vledder terug naar het 
startpunt.

De zaterdag, de dag van 
de grote rit, wordt 
er verzameld bij 
Frederikshaven in 
Uff elte. Na de koffi  e 
met lekkers wordt 
er omstreeks 11.00 
uur gestart voor een 
rit met een lengte 
van ca. 100 km langs en door Havelte, 
Meppel, Ruinerwold, Ruinen, Pesse, 
Ansen, Dwingeloo, Diever en dan 
weer terug naar Uff elte. Deze rit is het 
hoofdprogramma van het weekend 
en er zullen op die dag de meeste 
auto’s meerijden. Het doel is om een 
mooie tocht te rijden, te genieten van 
de natuur en het (weer) aangaan van 
onderlinge contacten met de andere 
clubleden. Er is geen sprake van 
wedstrijd en compe   e.

De Triumph Spi  ire 
Club is een autoclub 
van eigenaren en rijders 
van klassieke Triumph 
Spi  ires en GT6-en. 
De Spi  ire werd in een 
aantal versies gebouwd van 1964 tot 
1980, de GT6 van 1966 tot 1973. De 
Spi  ire is een roadster (cabrio) met 
een 4-cilindermotor van 1150 tot 1500 
cc en de GT6 is een coupé met een 
6-cilindermotor van 2 liter. De auto's 
kenmerken zich door hun eenvoudige 

blokkendoosbouwwijze en 
hun grote, geheel naar 

voren klappende, 
motorkap, 
waardoor de 
techniek goed 
bereikbaar is en 
onderhoud voor 
de hobbyist goed 

uitvoerbaar is. 
Bijna alle auto’s die ac  ef deelnemen 
zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk 
gerestaureerd, veelal zelf door de 
eigenaar.

Zaterdagmorgen 22 april verzamelen 
zich de deelnemers met hun auto’s op 
de parkeerplaats van Frederikshaven 
vanaf 10 uur, een uitgelezen kans om 
eens tussen de auto’s rond te kijken 
en een praatje aan te knopen met een 
eigenaar. Ze willen graag vertellen 

over hun trots, hun Triumph. Om 
ongeveer 4 uur in de middag worden 
dan de eerste deelnemers weer terug 
verwacht op de parkeerplaats.

Tot nu toe, 8 april, hebben zich 32 
auto’s aangemeld. Maar wanneer de 
weergoden gaan meewerken komen 
er nog wel een aantal bij.
De rit is ook toegankelijk voor de leden 
van de Triumph zusterverenigingen 
voor de TR serie, de Stag en de 
Algemene Triumph/Standard Club, de 
CTH. Misschien doen er dus ook nog 
wat andere modellen mee.

Nadat de afgelopen 2 jaar, door 
Corona, bijna ac  viteiten afgelast 
waren, gaat de TSC de draad weer 
oppakken. En gaan we weer mooie 
tochten maken. Waaronder de viering 
van het 40 jarig bestaan van de Club 
in september,  jdens een weekend 
mee  ng in Appeltern.

Organisa  e:
Grietje Veldman en Ron Breukelman
Uff elte

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl
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 Scan-, print- en kopieerservice van

Bouwtekeningen
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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.

Sjors

‘Dag mevrouw, ik ben Sjors,’ zegt hij als hij voor me staat. Ik kijk in de ogen van
een slungelige puber met een prachtige bos halflang haar. ‘Fijn dat je er bent
Sjors,’ zeg ik. ‘En gecondoleerd met het verlies van je overgrootmoeder.’ 
Ik zie deze jongen op de dag van de uitvaart voor het eerst. Een jong mens dat in
een te groot lichaam lijkt te zitten. ‘Deze twee mensen horen bij hem,’ zegt zijn
oma.

 ‘Mag ik zo dadelijk even iets met jullie overleggen?,’ vraag ik hen, terwijl Sjors met de rest van het
gezin naar de familiekamer gaat. Hij loopt wat ongemakkelijk, om een reden die mij al bekend
was. Sjors heeft namelijk een spalk in zijn broek, langs de binnenkant van zijn been.
Want Sjors mag tijdelijk niet over zijn eigen vrijheid beschikken. Ik vraag de twee of zij letterlijk
naast deze jongen moeten zitten, of dat in dezelfde ruimte aanwezig zijn voldoende is. ‘Het lijkt
me zo fijn voor hem als hij gewoon met zijn familie in de binnenste kring van stoelen kan zitten.’ 
Ik kan het niet nalaten om het te benoemen. Ze begrijpen het en gaan akkoord.
Nu ik hun toestemming heb, zorg ik er voor dat het aantal stoelen in de binnenste kring precies
kloppend is. Een lege stoel kan immers juist op een dag als vandaag als zo pijnlijk worden ervaren.
Met de oma van Sjors heb ik afgesproken om samen de kist te sluiten, vlak voor de plechtigheid
begint. Als ik haar uitnodig om dat te gaan doen, staat ook Sjors meteen op. Hij wil erbij zijn. Ook
zijn oom voegt zich bij ons. Sjors is zichtbaar aangedaan als hij de schroeven in de deksel van de
kist draait. Ook de herinneringen die worden gedeeld tijdens de afscheidsdienst en de muziek
waar we naar luisteren maken bij hem de nodige emoties vrij. Als ik na de plechtigheid de familie
gedag gezegd heb en onderweg ben naar huis is het druk met gedachten in mijn hoofd.
Niet over het leven dat al geweest is, maar over het leven dat nog maar nauwelijks is begonnen.

Het Noteboompje.nl

Kaarsen
DIP DYE
MARMER

BEKIJK DE KLEUREN 
IN DE WEBSHOP
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