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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp

Damesgroep van Havelter Biljartvereniging zoekt
nieuwe leden

0521 342 250

Elke maandagochtend speelt de damesgroep van de Havelter biljartvereniging
in het dorpshuis “De Veldkei”. Het gaat er gemoedelijk aan toe en al doende
leert elke beginner een beetje biljarten.
Vanaf september kan er dan
les genomen worden bij een
gediplomeerd leraar om zich verder
te bekwamen in het spel. De groep
speelt op maandagochtenden - zomer
en winter - van 09.15 tot 12.00 uur

en bestaat uit maximaal 14 leden.
Spelmateriaal is aanwezig. Nadere
inlich ngen bij Corrie van Stenis,
telefoon 06-21845267, of kom
geheel vrijblijvend eens kijken in het
dorpshuis, Veldkamp 77, Havelte.

Wilt u hier
uw advertentie
plaatsen?

Op 7 mei ‘Kunst en Kitsch’ in De Veldkei te Havelte

Dat kan!

Op zaterdagmiddag 7 mei organiseert de Historische Vereniging Havelte e.o.
in ontmoeƟngscentrum ‘De Veldkei’ te Havelte ‘Kunst en Kitsch’. Het is, na de
Algemene Ledenvergadering, de tweede acƟviteit die gelukkig weer voor een
groot aantal mensen georganiseerd kan worden.

Elke uitgave adverteren:
€ 44,50 per uitgave

Bent u benieuwd of u iets van
mogelijk onschatbare waarde in uw
bezit hee , dan kan dhr. Enno de
Boer uit De Wijk u wellicht deskundig
hiervan op de hoogte brengen en
uitsluitsel bieden. Bij voorwerpen van
Maastrichts aardewerk zal voorzi er
Klaas Molenkamp u van gedetailleerde
inlich ngen voorzien. Deze gezellige,
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informa eve middag begint om 13.30
uur en zal duren tot 17.00 uur en vindt
plaats in de grote ontmoe ngsruimte
van ‘De Veldkei’. ‘Kunst en Kitsch’
is voor iedereen toegankelijk en de
entree is gra s. Het bestuur van de
Historische Vereniging Havelte en
omgeving hoopt veel geïnteresseerde
mensen te mogen ontvangen.

Maandelijks adverteren:
€ 48,00 per uitgave
Prijzen zijn excl. 21% BTW
Bel voor info: 0522 255 449
of mail naar dekei@kleen.nl
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 18 mei 2022.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 11 mei
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
8 mei
15 mei
18 mei
22 mei

Havelte
Havelte
Molenhof
Havelte

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Dhr. H. Zijlstra
Ds. A. van Ligten (Sneek)
Mw. G. Bijl-Valk
Mevr. Ds. T. Braam (WiƩelte)

Preek van de Lee

Succesvolle tweedehands zomer kinderkleding- en Speelgoedbeurs in Havelte
In het weekend van 8 en 9 april werd in de Veldkei in Havelte de tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs georganiseerd. De opkomst was met
ruim 250 bezoekers zeer succesvol! Deze beurs werd georganiseerd door de
werkgroep van S ch ng Kinderkleding- en speelgoedbeurs Havelte. Gedurende
de beurs kregen wij hulp van ruim 50 vrijwilligers uit Havelte. Via deze weg
willen we alle vrijwilligers en kleding- en speelgoedinbrengers bedanken. En
natuurlijk ook de sponsoren: AH Abe Brouwer, COMFORTUIN en Bruggeman.
De overgebleven kleding en het
speelgoed is deze keer naar twee
goede doelen gegaan; Kledingbank
Westerveld en Weggeefwinkel Noppes
in Ruinen.

De opbrengst van de zomerbeurs
is 2300 euro. Een gedeelte van dit
bedrag, 555 euro, komt ten goede
aan giro 555. Het overige bedrag is
bestemd voor acƟviteiten voor de

Havelter jeugd van 0 t/m 13 jaar. Zo
wordt er dit jaar o.a. een bijdrage
gegeven aan het Zomerkamp.
Verenigingen met jeugdleden komen
in aanmerking voor een financiële
bijdrage. Voor meer informaƟe over
de kledingbeurs of het aanvragen van
een financiële bijdrage www.facebook.
com/kledingbeurs.havelte
De volgende tweedehands
kinderkleding- en speelgoed
winterbeurs staat gepland 6, 7 en 8
oktober 2022. Graag tot dan!

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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‘De Spikerhof’
is weer te bezoeken!
Erfgoedhuis “De Spikerhof’, geves gd
aan de Boskampsbrugweg 2 te
Havelte, is weer te bezoeken op
zaterdagmiddagen, 1 x per veer en
dagen.
‘De Spikerhof’ is het onderkomen van
de Historische Vereniging Havelte e.o.
en is geves gd in het voorhuis van
‘Woonzorg Sanniek’. Het voorhuis is
een monumentaal pand, voorheen
gebruikt als de burgemeesterskamer
van het gemeentehuis. In het
voorhuis is de inrich ng geheel
authen ek gebleven. Er zijn prach ge
tegeltableaus te bewonderen, de
schouw is onveranderd en achter
diverse paneeldeuren zijn mooie
voorwerpen te bewonderen.
Volgens rooster zijn er op deze
zaterdagmiddagen al jd vrijwilligers
aanwezig van de historische
vereniging en zij zijn gaarne bereid
u van informa e te voorzien. Het is
mogelijk om boeken in te kijken en
verder kunt u kennismaken met de
periodiek ‘Onsen Spiker’, wat vier keer
per jaar verschijnt. Alle leden van de
Historische Vereniging Havelte e.o.
ontvangen deze periodiek elk kwartaal
in de brievenbus. Er staan verhalen in
die een beeld geven van het verleden
van alle kernen van de voormalige
gemeente Havelte. Voortaan zullen
de openings jden verschijnen in
de agenda van regionale bladen,
maar u vindt ook een overzicht op
de website, te vinden via www.
historischevereniginghavelte.nl.
De eerstvolgende zaterdagmiddag is
30 april 2022, van 13.30 tot 16.00 uur.
U bent van harte welkom!

V.l.n.r.: Femmie Prikken (Havelte), Jenny de Groot (Veendijk), Ria Molenkamp (Havelterberg, Darp, Busselte),
Marry Wobben (Uﬀelte), Anny Willems (Uﬀelte), Tina Beute (Havelte), (Joyce van Ommeren, Wapserveen,
ontbreekt)

Jubilarissen bij KWF afdeling Havelte
KWF afdeling Havelte hee onlangs 2 vrijwilligers gehuldigd. Marry Wobben en
Anny Willems kregen de zilveren krab opgespeld. Al 20 jaar organiseren zij de
KWF collecte in Uﬀelte. Dit betekent dat zij contacten onderhouden met hun
collectanten, de bussen distribueren en weer innemen en de inhoud tellen.
Tevens is Marry penningmeester van de afdeling Havelte e.o. en enkele jaren
van de afdeling Westerveld.
Helaas hebben zij ook te kennen
gegeven te willen stoppen als
wijkhoofd, waardoor de afdeling op
zoek is naar 1 of 2 nieuwe wijkhoofden
voor Uﬀelte.
De collecte van de KWF wordt dit
jaar in een nieuw jasje gestoken:
de collectebus is verleden jd. Het
hoofdbestuur hee besloten dat er
met ingang van de volgende collecte
(4-10 september) met zogenaamde
collecteborden gecollecteerd wordt.

Hierop staat een QR code waarmee
gedoneerd kan worden. Daarnaast
blij het natuurlijk nog steeds
mogelijk om via online bankieren te
doneren.
Voordeel voor de wijkhoofden is dat
er geen geld geteld en afgestort hoe
te worden.
Wilt u zich inze en voor het KWF, als
wijkhoofd of als collectant, neem dan
contact op met Femmie Prikken, tel:
0521-342563.

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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Agenda
4 mei
4 mei
4 mei
5 mei
6-7 mei
7 mei

De Kei nr. 9
Herdenkingsbijeenkomst - Clemenskerk, Havelte - 19.00 uur
Première Voorstelling Ondergronds - Bosweg 19, Diever - 21.00 uur
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - start 10.30 uur
Voorstelling Ondergronds - Bosweg 19, Diever - 20.00 uur
‘Kunst en Kitsch’ org. Historische Vereniging Havelte e.o. OntmoeƟngscentrum ‘De Veldkei’ te Havelte - 13.30- 17.00 uur
14 mei
‘De Spikerhof’, Boskampsbrugweg 2 te Havelte, geopend voor publiek
van 13.30-16.00 uur
16 mei
Ledenvergadering ’De Laatste Eer’ - De Veldkei - 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 HolƟngerveld - 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
28 mei
‘De Spikerhof’, Boskampsbrugweg 2 te Havelte, geopend voor publiek
van 13.30-16.00 uur
1 juni
De Kei nr. 11

Elke maandag:
- Welfare Handwerkgroep Havelte De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
- RepeƟƟe Vrouwenkoor De Liesterkrallen De Veldkei, Havelte - 9.30-11.30 uur
- RepeƟƟe Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte 19.30-21.45 uur
Elke dinsdag: RepeƟƟe Popkoor Voices4U - De Veldkei,
Havelte - 20.00-22.00 uur
Elke woensdag:
- Sjoelen - De Veldkei, Havelte, info
A. Nijmeijer, 0521-343418 - 14.00-15.45 uur
- Bridge - De Veldkei, Havelte - 13.15-16.30 uur
(niet in de zomermaanden)
Elke donderdag: RepeƟƟe Mannenkoor De Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag: RepeƟƟe mondharmonicaclub "De
Deurdouwers" - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
Elke 2e za. v.d. maand: Repaircafé Havelte De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur

De Fairtrade gemeente Westerveld bestaat deze maand 5 jaar
Daar zijn we trots op! Zo zegt Jan Langenkamp, voorzi er van de Fairtrade werkgroep. Ook is begin dit jaar oﬃcieel
geworden dat de werkgroep meer dan voldoende doet om de Fairtrade tel met 2 jaar te mogen verlengen. Ook daar
zijn we best trots op, want door Corona was het een moeilijk jaar. Voor iedereen en zeker als je er echt ziek van werd,
maar ook voor de werkgroep; want veel ac es die we wilden organiseren moesten afgelast worden.
Gelukkig ging een aantal acƟes wel
door, zoals de WaarderingsacƟe
voor de zorgmedewerkers van het
P.C. Seinenhof in Diever. Waar de
zorgmedewerkers een Fairtrade
verrassingspakket ontvingen en
terecht in het zonnetje gezet werden.
Gelukkig zijn er het afgelopen jaar
toch ook weer nieuwe bedrijven

bijgekomen die Fairtrade producten
verkopen. Onlangs is overleg
gevoerd met Astron. Astron, één
van de grootste werkgevers in onze
gemeente, wil via Fairtrade strategie
meer verduurzamen. Als zo’n grote
organisaƟe daarover nadenkt en
contact zoekt met de werkgroep, hoe
dat verduurzamen het beste kan,

geeŌ ons dat veel vertrouwen. We
zijn 5 jaar acƟef en zien dat steeds
meer bedrijven, instellingen, scholen,
organisaƟes en “gewone inwoners”
aandacht voor Fairtrade krijgen. Het
geeŌ ons het vertrouwen dat we op
de goede weg zijn en startklaar voor
de volgende 5 jaar!!

Popsport Drenthe van start - Coachingstraject voor jonge poptalenten
Vier singer-songwriters, één duo en één band zijn deze maand gestart met het coachingsprogramma Popsport. De jonge
muziektalenten tussen de 12 en 21 jaar hebben de droom om op grote podia hun muziek te brengen. Popsport Drenthe
helpt de jongeren bij het realiseren van hun muzikale plannen en ambi es. Ze worden gecoacht en volgen workshops
tekstschrijven, promo e en podiumpresenta e. Het gaat om Madeloe e (Drouwen), La Juulz (Emmen), Marieke Schenk
(Tynaarlo), Ellen & Viola (Assen), Nina Wood (Assen) en de band Bliss (Emmen). S ch ng Kunst & Cultuur coördineert
Popsport Drenthe in samenwerking met The Bake Shop.
Coaches Robin Assen (Navarone),
Cyntha Weiss (CYNN) en Menno
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Timmerman (The Men-O)
ondersteunen de acts de komende
weken in hun ontwikkeling. Aan het
eind van het traject wordt één arƟest
of act gekozen die naar het landelijke
traject doorstroomt. Deze plek is voor
de jonge arƟest of arƟesten die de
meeste progressie hebben gemaakt in
het programma.
De eerste keer dat de deelnemers aan
Popsport 2022 te zien zijn is op 5 mei

Ɵjdens het BevrijdingsfesƟval Drenthe.
De singer-songwriters, het duo en
de band staan dan op het podium
Welcome to the playground.
Popsport Drenthe wordt in juli
afgesloten met een optreden voor
publiek. De act die doorstroomt
naar het landelijke traject krijgt
studioƟjd en trainingen met andere
geselecteerde acts uit het land.
De Kei - 7e jaargang nr. 9 - 4 mei 2022

Ruim tweeduizend bezoekers verwelkomen lammetjes in Havelte
Het kraomschudden en het heerlijke lenteweer brachten Eerste Paasdag
vele mensen naar de schaapskooi bij het HolƟngerveld. Naar schaƫng
kwamen meer dan 2000 mensen een kraambezoek brengen aan de HolƟnger
Schaapskudde die dit voorjaar met ruim 346 lammeren is uitgebreid.
Vanwege de gezondheid van mens
en dier mag er niet meer uitgebreid
geknuﬀeld worden, maar dat maakte
het plezier niet minder. In het weiland
naast de kooi waren de lammeren en
hun moeders uitgebreid te bekijken.
Ook achter de kooi stond een aantal
lammeren met hun moeders klaar
om uitgebreid gevoerd, geaaid en
gefotografeerd te worden.

Na de grote s lte van de afgelopen
twee jaar was het bestuur van de
Hol nger Schaapskudde bijzonder
verheugd met het kraambezoek dat
in groten getale naar de schaapskooi
was gekomen. Bestuurslid Marrie
Pruntel: ‘Het was een enorm vrolijk
bezoek! We hebben een geweldige
middag gehad. Natuurlijk ging het
werk van de kudde de afgelopen
jaren gewoon door, maar
hier zijn wij ook voor: het
bieden van beleving en het
informeren van de mensen
over de kudde en het
Hol ngerveld.’

Foto: Piet Westerveld

De Kei - 7e jaargang nr. 9 - 4 mei 2022

Het was een drukte van
jong en oud op het plein
voor de kooi. Ook de
nieuwe ondernemerskooi
met informa e over

de kudde en de omgeving en een
winkeltje met schapenproducten werd
uitgebreid bezocht. Verder konden
kinderen onder andere paaseieren
zoeken, een speurtocht doen,
braakballen uitpluizen, zich laten
schminken en zich uitleven op het
springkussen. Op het gras kon in het
zonnetje heerlijk worden gepicknickt.
‘Mede dankzij de vele nieuwe
vrijwilligers die we als s ch ng
mochten verwelkomen liep de
organisa e als een trein. Prach g om
dit samen te doen. Het was een van de
mooiste dagen die we gehad hebben,’
besluit Marrie enthousiast. Blij was de
s ch ng ook met de vele gi en die ze
binnenkregen. Deze worden gebruikt
voor het realiseren van wolvenrasters.
Nu het gedaan is met feesten moeten
de schapen aan het werk. Eind april
vertrok de hele kudde, jong en oud,
voor het eerst dit seizoen naar de
heide om te doen wat ze te doen
staat: eten, eten en nog eens eten!
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BEGRAFENISVERENIGING

‘DE LAATSTE EER’
HAVELTE

Hierbij wordt u uitgenodigd aanwezig
te zijn op de ledenvergadering van
‘De Laatste Eer’ te Havelte op maandag 16
mei 2022 om 20.00 uur in ‘De Veldkei’ te
Havelte.
Agenda:
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen ledenvergadering 4 maart 2019.
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Jaarverslag secretaris.
6. Verslag kascommissie.
7. Benoeming nieuw lid kascommissie.
8. Bestuursverkiezingen.
Aftredend: dhr. E. Haveman
(stelt zich niet herkiesbaar)
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

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

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

www.pizzariminihavelte.nl

De geneeskrachƟge paddestoelen van Ötzi
Tien jaar geleden kwam ik een man tegen in de Bospub in Dwingeloo die
vertelde dat hij tot de mensen behoorde die in 1991 als eersten bij de
ontdekking van Ötzi the iceman betrokken waren geweest.
Ötzi is vernoemd naar zijn vindplaats:
de Italiaanse Ötztaler alpen. Onlangs
kwam Ötzi weer voorbij jdens 1
van de gezondheidscongressen die ik
volg. Want er is iets bijzonders met de
ijsmummie! Er is heel veel onderzoek
naar hem gedaan, waardoor men van
alles over Ötzi te weten is gekomen.
En Ötzi was niet heel erg gezond! Hij
had last van darmparasieten, lyme
en gebitsproblemen: parodon s en
gaatjes. Hij had tevens hartproblemen.
Onderzoek van zijn haar wees uit
dat hij blootgesteld is geweest aan
veel arsenicum en koper. Ook uit
de nagels (lijnen van Beau, voor de
handlijnkundigen!) bleek dat hij erg
ziek was.
Ötzi was gewend aan lange tochten
door bergach g gebied, bleek uit
skeletonderzoek. Hij was goed
voorbereid op reis. Vermoedelijk op
de vlucht. Ötzi is door geweld om het
6

leven gekomen: Men trof een pijlpunt
in zijn linkerschouder die tot de dood
zou hebben geleid. Uit de pollen die
met voedsel in zijn maag aangetroﬀen
waren, kon men afleiden dat hij in de
lente, vroege zomer vermoord moet
zijn, ongeveer 3053 voor christus. Ötzi
was lactose-intolerant.
De arts in het online-congres had
ooit 1 van de wetenschappers
ontmoet die onderzoek had verricht
op Ötzi. Ze had het vermoeden
dat hij een sjamaan geweest is,
omdat uit de vondsten bleek dat hij
verstand had van genezing. Daarvoor
voerden ze aan dat bij Ötzi op de
plekken waar artrose was, tatoeages
voorkwamen die overeenkomen
met de acupunctuurpunten. In een
leren buideltje aan zijn riem droeg
hij bovendien geneeskrach ge
paddestoelen. Te weten de

berkenzwam en de tonderzwam.
De berkenzwam is niet alleen
geneeskrach g, maar helpt ook
om vuur te ontsteken. Net als de
tonderzwam, die daar ook zijn naam
aan ontleent.
De berkenzwam staat de laatste jd
heel erg in de belangstelling onder de
naam Chaga. Op talloze websites voor
superfoods wordt chaga aangeboden
als een hele sterke an -oxidant, 1 met
de hoogste oracwaarde. En dat had
Ötzi wel nodig, met zijn parasieten,
lyme en gebitsontstekingen!
Chaga wordt tegenwoordig ingezet
tegen fibromyalgie, chronsiche pijn en
bij auto-immuunziektes. Dierstudies
suggereren zelfs dat chaga toepasbaar
is in de behandeling van verschillende
soorten kanker. Wat in het buitenland
ook al gebeurt. Maar je kunt hem
ook in poedervorm gewoon je koﬃe
roeren voor meer energie.
Bronnen: medumio, wikipedia, addon.life

De Buurvrouw
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‘Meerkamp-West: boost voor leeĩaarheid Havelte’
Een eigenƟjdse wijk met een mix van jong tot senior waar preƫg wordt
gewoond, gewerkt én gerecreëerd. Waar eigen inwoners de ruimte krijgen.
Makelaar Jules van Ditshuizen denkt dat het stedenbouwkundig plan
Meerkamp-West die kansen en uitdagingen volop biedt. ‘Als alle parƟjen
bereid zijn wat te geven en nemen, kan dit een geweldige opsteker zijn voor
ons dorp. Een boost voor de leeĩaarheid van Havelte.’
‘Allemaal hetzelfde doel’
Minder gesteggel en meer acƟe, is
zijn moƩo. Want de nood is hoog
op de woningmarkt. ‘De situaƟe is
schrijnend. Starters zien geen kans
meer in hun eigen dorp en trekken
weg om hun toekomst elders op te
bouwen. We ziƩen in een impasse
met een plan dat álle doelgroepen
bedient en waaraan ook op grote
schaal behoeŌe is. Dat merkt onze
makelaardij wel aan de vele reacƟes
van belangstellenden’, zegt Jules van
Ditshuizen.
‘De ontwikkeling van MeerkampWest dreigt een slepende kwesƟe te
worden, waarin het lijkt of belangen
haaks op elkaar staan. Zo zonde van
de Ɵjd en energie. Want feitelijk
hebben we allemaal hetzelfde doel: de
woningmarkt op gang houden en van
Havelte een leeĩare, florissante kern
maken die toekomstbestendig is.’
‘Meedenken in verandering’
Het oorspronkelijke bestemmingsplan
Meerkamp-West dateert van 1994
en beslaat de strook tussen de

huidige Meerkamp en Camping Mooi
Oavelt. De grond is in eigendom
van projectontwikkelaar Jan
Pastoor Vastgoed BV. Een gebied
van 8,5 hectare biedt ruimte aan
een uitgebalanceerde mix van 190
woningen. ‘Hołes voor ouderen,
huizen voor starters, rijwoningen,
vrijstaande en twee-onder-eenkapwoningen’, zegt de makelaar
die het vastgoedbedrijf adviseert
en de verkoop verzorgt. De angel
zit ‘m volgens Van Ditshuizen in de
omwenteling van de woningmarkt.
‘In het oude plan waren minder en
veel grotere kavels ingetekend. Dat
is niet meer reëel in deze Ɵjd. Als je
vasthoudt aan het oude stramien
is Meerkamp-West alleen nog voor
een kleine elite betaalbaar en komen
starters niet meer aan bod.’ Hij stelt
dat de gemeente Westerveld zich
niet zou moeten blindstaren op een
verouderd bestemmingsplan uit de
jaren 90. ‘De gemeente moet nu
meedenken in verandering en kijken
naar wat Havelte écht nodig heeŌ. Het
kan ook anders.’




KRYHQLHUVEHGULMI


JURHQYRRU]LHQLQJVEHGULMI

‘Nieuw college met een frisse blik’
Van Ditshuizen betreurt een
recente publicaƟe in De Kei,
waarin een anonieme inwoner van
Havelte zijn zorgen uitsprak over
de planontwikkeling. ‘Maar het is
duidelijk dat er iets móet gebeuren
om de woningmarkt in Havelte vlot te
trekken.’ Hij geeŌ aan dat er contact
is geweest met de briefschrijver die
zijn excuses heeŌ gemaakt. Ook de
Dorpsgemeenschap Havelte heeŌ
afstand genomen van het bewuste
arƟkel. ‘De situaƟe ligt een stuk
genuanceerder. Voorop staat dat we
allemaal een mooie wijk voor ogen
hebben waar het preƫg wonen is.’
De projectontwikkelaar en gemeente
Westerveld staan in mei voor de
vierde keer tegenover elkaar bij de
Raad van State. ‘Jammer. Juridische
procedures werken vertragend en
kostenverhogend.’ Desondanks zegt
Van Ditshuizen: ‘Het plan dat voorligt
is nog een praatstuk. Er ís heus ruimte
om te schuiven, en er wordt naar
omwonenden geluisterd. Daarom
ben ik ervan overtuigd dat we hieruit
kunnen komen en sta ik er posiƟef in.
Hopelijk kijkt het nieuwe college straks
ook met een frisse blik naar dit plan.
Dan komen we verder met elkaar.
SƟlstand is achteruitgang.’

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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Een ‘Kei’ van een foto
De boom is niet meer maar hij droeg wel zijn eigen kruis.
Hij stond in het Eursingerbos.
Foto: Bob van ’t Hoﬀ

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

Stotijn

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

altijd scherp!

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

Summerschool jonge Drentse podiumkunstenaars

Muzikanten, dansers en acteurs gezocht
Jonge dansers, acteurs en muzikanten van 13 tot 25 jaar uit Drenthe kunnen deze
zomer met professionals uit de podiumkunsten een muziektheaterproducƟe
maken. #GoClassic organiseert in samenwerking met het Noord Nederlands
Orkest en Drents Jeugdtheater Garage TDI van 15 tot en met 20 augustus een
Summerschool. In de bosrijke omgeving van Drouwen volgen de deelnemers
vijf dagen workshops muziek, theater en dans. De voorstelling presenteren ze
op zaterdag 20 augustus Ɵjdens FesƟval Veenhuizen. Op www.goclassic.nl staat
alle informaƟe en kun je je aanmelden om mee te doen. Projectleider Monique
Verheugt is voor meer informaƟe bereikbaar via info@goclassic.nl
NNO en Garage TDI
Monique vertelt: ‘De #GoClassic
Summerschool hee plaats voor
vijf dansers, vijf acteurs en vij ien
muzikanten. Vooraf organiseren we
een dag om elkaar alvast te leren
kennen en gaan we brainstormen
over de vorm en inhoud. De
jongeren gaan aan de slag met
een musicus/componist van het
8

NNO, een performer/dansdocent
en een theatermaker/regisseur
van Drents Jeugdtheater Garage
TDI. Ze verblijven en ovenachten in
groepsaccommoda e De Kwartjesberg
in Drouwen en voor eten en drinken
wordt gezorgd. Overdag gaan ze aan
de slag en ’s avonds is er ook jd om te
relaxen.’

FesƟval Veenhuizen
De voorstelling presenteren de
deelnemers zaterdags op FesƟval
Veenhuizen. Dit fesƟval voert
bezoekers mee langs topmusici en
de indrukwekkende verhalen van het
Drentse gevangenisdorp Veenhuizen.
#GoClassic
#GoClassic is een project voor jonge,
gevorderde muzikanten in Drenthe
om te experimenteren met andere
muzieksƟjlen en kunstdisciplines.
Het project is een iniƟaƟef van de
Drentse kunsƟnstellingen K&C, ICO,
Facet (voorheen De Kunstbeweging),
Scala Centrum voor de Kunsten en
CultuurKlik.
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Bevrijdingsconcert
Op 5 mei 2019 heeŌ het kerkkoor, aangevuld met gastleden, een prachƟg bevrijdingsconcert gegeven in de Clemenskerk
in Havelte. Medewerking werd verleend door The High Moore Brassband.
Dit zou in 2020 herhaald worden,
maar dan specifiek in het kader van
het 75 jarig bevrijdingsfeest. Het zou
passen in de feestelijke ac viteiten,
aangemoedigd door de gemeente
Westerveld. Helaas kon dit in 2020
niet doorgaan en evenmin in 2021.
Vanuit de gemeente Westerveld is
gevraagd of we dit concert dit jaar
kunnen geven.
Het bestuur hee besloten om hier
gehoor aan te geven en we geven dit
concert op zaterdagavond 7 mei a.s.

om 19.30 uur in de Clemenskerk in
Havelte.
Naast het kerkkoor, dat onder leiding
staat van Johan Rodenhuis, zal
opnieuw het bekende koperensemble
‘High Moor Brass’ o.l.v. Mar n
Oosterwijk weer haar medewerking
verlenen. Zij zullen evenals in 2019
solis sch optreden, maar ook samen
met het koor.
Ruth Pos begeleidt op orgel en piano
het koor en de samenzang. Ook zal zij
samen met de blazers haar aandeel
leveren.

AcƟviteiten in de
Fairtrade week

OPROEP Ondersteuning
Oekraïense vluchtelingen

Van 7 tot en met 15 mei is het weer
Fairtrade week. De week zal, zoals
inmiddels al een bekend ritueel
is, starten met het hijsen van de
Fairtrade vlag. De Burgemeester, de
heer Rikus Jager zal de plechƟgheid
6 mei bij het gemeentehuis
verrichten.

De kerk van Havelte heeŌ de op dit
moment leegstaande predikantswoning
aangeboden voor Ɵjdelijke huisvesƟng van
vluchtelingen uit Oekraïne. De Gemeente
Westerveld is op dit aanbod ingegaan en wil binnenkort
maximaal 10 vluchtelingen opnemen. De woning wordt
nu ingericht.

Er zijn diverse ac es nog in de maak,
zoals een steunac e voor Oekraïne.
Aantal ac es die al wel bekend zijn:
20 % kor ng in de Wereldwinkel
Havelte op alle sieraden. Die kor ng
geldt overigens de hele maand mei.
De Wereldwinkel D- fair gaat in die
week “Black Friday omgekeerd”
houden. Dat houdt in dat klanten een
zogenaamde kor ng krijgen van 10%,
maar ze betalen wel het hele bedrag.
De 10% gaat naar het Goede Doel wat
in 2022 de S ch ng Kindermama’s
is. Bij de AH in Dwingeloo en de
COOP in Diever worden er proeverijen
georganiseerd. U kunt zaterdag 7
mei van 10.00 uur tot 14.00 uur in de
COOP in Diever proeven hoe lekker de
Fairtrade bananen en een sapje zijn.
Aan het eind van de week vrijdag 13
mei van 10.00 uur tot 16.00 uur kunt
u in Dwingeloo bij de Albert Heijn de
Fairtrade chocolade van AH proeven.
De werkgroepsleden geven zo nodig
toelich ng, aldus Jan Langenkamp
voorzi er van de Fairtrade werkgroep
Westerveld.
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Daarbij kunnen ook inwoners van onze
dorpen helpen, door het beschikbaar
stellen van huisraad in de breedste
zin van het woord. Zie hiervoor de
plaatselijke Facebook-pagina’s en de
website van de PKN-Havelte.
Er zijn ook een aantal vrijwilligers
nodig die de vluchtelingen kunnen
en willen ondersteunen bij het
oppakken van hun leven hier in onze
dorpen. Ook daarvoor is hulp van
dorpsgenoten onmisbaar. Deze hulp
zou kunnen bestaan uit het geven van
voorlich ng, advies of het begeleiden
naar instan es. Maar bijvoorbeeld
ook het samen drinken van een kopje
koﬃe, het maken van wandeling of
een voorzich ge arm op de schouder.
Het allerbelangrijkste is echter het
bieden van aandacht en een luisterend
oor. Dit alles is vanzelfsprekend ook
a ankelijk van wie er precies komen
en hun situa e.
Bij deze de oproep aan de inwoners
van Uﬀelte, Havelte, Darp en
Havelterberg om deze ondersteuning
mogelijk te maken en zich hiervoor

Het programma ziet er zeer gevarieerd
uit en duurt ongeveer een uur en een
kwar er.
De entree is gra s. Aan het eind van
het concert wordt er een collecte
gehouden, waarvan de opbrengst
bestemd is voor Oekraïne.
Het bestuur en het koor zien uit naar
dit concert en hopen op een volle
kerk.
Van harte aanbevolen!
Namens het bestuur, Rick Schuring,
voorzi er

op te geven. Verwacht wordt dat
er inzet nodig zal zijn van ongeveer
en vaste vrijwilligers die op een
of twee dagdelen per week enkele
uren beschikbaar zijn. Dit gebeurt op
basis van een op te stellen rooster.
Indien gewenst kan er in koppels
van twee opgelopen worden. Er is
ondersteuning en hulp, o.a. vanuit de
Gemeente en het gaat waarschijnlijk
om een periode tot het eind van 2022.
Het is op dit moment nog niet precies
duidelijk wanneer de vluchtelingen
zullen komen. Zeker is wel dat er
straks vaak geïmproviseerd zal
moeten worden en een flexibele
instelling nodig zal zijn. Om zo
goed mogelijk voorbereid te
zijn wordt binnenkort voor de
aanmelders en belangstellenden een
informa ebijeenkomst gehouden.
Voor beide dient men - graag zo
spoedig mogelijk - contact op te
nemen met:
Hans van Velzen: 0521 -340 067 of
Wim van Velzel 06 4364 1616.
Alvast hartelijk dank!
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Wil jij kennis maken met tennis?

Kom naar de Open Dag HTC
Kom met vrienden, buren of familie naar HTC aan de Binnenesweg 2 in Havelte
op zaterdag 14 mei van 14.00 tot 17.00 uur om samen te genieten van deze
leuke sport.
Een leuke introducƟe samen met de
professionele tennistrainer van HTC,
die zijn Ɵps & tricks graag wil delen
met de geïnteresseerde toekomsƟge
spelers. Of wellicht al een game te
spelen om het zelf uit te proberen.
Rackets en ballen zijn aanwezig.
Ook andere clubleden zijn bij dit
evenement present waardoor de
aspirant spelers tegelijk kennis kunnen
maken met de gemoedelijke en
sporƟeve sfeer binnen de tennisclub.
Dus een goed moment om deze leuke
racketsport te ontdekken. Tennis is
weer enorm populair geworden de
laatste jaren. Bij clubs in de grote

steden in Nederland zijn er inmiddels
lange wachtlijsten, maar bij HTC kan je
direct aan deze sport beginnen.
Er is een acƟef jeugdteam bij HTC
en ieder jaar worden er speciale
evenementen door de jeugdcommissie
voor de zeer jonge spelers
georganiseerd. Speciale jeugdlessen
onder leiding van de tennistrainer zijn
beschikbaar.
Iedereen die lid is van de HTC
vereniging kan compeƟƟe spelen.
Er is een zeer divers compeƟƟeaanbod
voor zowel senioren als voor de jeugd,
op iedere dag van de week, voor
elke leeŌijd, voor zowel beginnende

spelers als voor topspelers en voor
iedereen daar tussenin.
Kortom, ook voor jou is er een
compeƟƟe die bij je past!
HTC bestaat dit jaar 90 jaar en er staan
tal van feestelijkheden in de agenda
genoteerd waar je als nieuw lid direct
van kan profiteren.
Het tennispark van HTC is het meest
duurzame tennispark in de regio
met vier all-weather banen, een
kunstgrasbaan, LED-lichƟnstallaƟe en
een sfeervol clubhuis voorzien van
zonnepanelen.

Subsidieregeling ‘Frisse Doorstart na corona’
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westerveld heeŌ
besloten gebruik te maken van de provinciale subsidieregeling ‘Frisse doorstart na
corona’. Het doel van de regeling is de kwaliteit van leven en wonen in de Drentse
dorpen te versterken en vrijwilligersorganisaƟes toekomstbestendiger te maken.
VrijwilligersorganisaƟes in de gemeente
Westerveld kunnen een bedrag van
minimaal € 250 en maximaal € 2.000
aanvragen voor een iniƟaƟef om de

organisaƟe toekomstbestendiger te
maken. Toekenning gebeurt naar rato
en geldt totdat het beschikbare bedrag
van € 68.000,- is gebruikt.

Meer informaƟe
U kunt tot en met 6 juni 2022 via
het digitale aanvraagformulier
op de website van gemeente
Westerveld een aanvraag doen
voor de subsidieregeling Frisse
Doorstart. Kijk voor meer informaƟe
op www.gemeentewesterveld.nl/
frissedoorstart.

Oerwandelen en fietsen op de Havelterberg
Op vrijdag 6 mei en zaterdag 7 mei kun je op twee manieren kennismaken met
het OERoude landschap op en rond Havelterberg.
Op vrijdag 6 mei organiseert het OERmuseum een prehistorische fietstocht
langs de flanken van de Havelter- en Bisschopsberg.
Een gids van het OERmuseum
laat je de mooiste plekken in het
adembenemend mooie gebied

rond de Havelter- en Bisschopsberg
zien. Een gebied met een enorme
historie, vanaf de prehistorie met
de hunebedden en graĬeuvels
tot de restanten van de tweede
wereldoorlog. De fietstocht begint om
14.00 uur en duurt ongeveer 3 uur.
Op zaterdag 7 mei is er een
OERwandeling gepland op de
Havelterberg.
Onder leiding van een gids krijg je
Ɵjdens een wandeling van
ca. 2 uur uitleg over het ontstaan
van het landschap en het leven van
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de OERbewoners van onze regio. De
excursie voert je onder meer over de
adembenemend mooie Havelterberg,
een aardkundig monument uit de
één na laatste ijsƟjd, langs groepen
graĬeuvels en prachƟge hunebedden.
Daarnaast zie je in het gebied nog
diverse sporen van de Tweede
Wereldoorlog, zoals bomkraters,
hangars en een landingsbaan. Op deze
historische plekken ontwikkelen zich
bijzondere natuurwaarden.
De start van beide acƟviteiten is
bij het InformaƟecentrum op de
Havelterberg, Helomaweg 18 ten
noorden van Havelte.
De kosten van de fietstocht en de
wandeling zijn € 5,-- p.p. Aanmelden
via mail.: wandelingen@oermuseum.nl
of via: 06-26802024
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Presenta e van het kunstenplan Diever Village of Shakespeare en opening
kunstroute op vrijdag 13 mei 2022
St. Pancra uskerk Diever | vrijdag 13 mei | 19.30 uur
Je komt niet áán in Diever, je komt óp in Diever
(Jack Nieborg, regisseur Toneelvereniging Diever)

Met vreugde en gepaste trots presenteert de s ch ng Diever Village of
Shakespeare (VoS) op vrijdag 13 mei aanstaande het kunstenplan waaraan
vanaf 2018 gewerkt is. De oﬃciële presenta e wordt om 19.30 uur verricht
door Nelleke Vedelaar, gedeputeerde cultuur Provincie Drenthe en wethouder
Henk Doeven, gemeente Westerveld. Namens de s ch ng VoS spreekt
voorzi er Monique Smidt.

Diever kent sinds 1946 een
jaarlijkse toneeluitvoering van
Shakespeare. De 75e jubileumedi e
werd in 2021 gespeeld door de
Toneelvereniging Diever in het
feeërieke openluch heater. Sinds
een aantal jaren is ook het overdekte
Globetheater beschikbaar als
winterpodium. In 2016 is de s ch ng
Diever Village of Shakespeare
opgericht met als doel een masterplan
te realiseren dat eigen jdse
beeldende kunst, Shakespeare en
de onmetelijke schoonheid van de
Drentse natuur met elkaar verbindt en
tegelijker jd – le erlijk – verbinding
tot stand brengt tussen de dorpskern

en het Shakespearetheater in het bos.
Het thema van het kunstenplan is
PODIUM, want zoals Shakespeare
schreef ‘All the world’s a stage and all
men and women merely players. They
have their exists and their entrances.
And one man in his me plays many
parts.’
Dit kunstenplan stelt het podium in
meerdere betekenissen en contexten
centraal. Het podium gaat immers
niet alleen over kijken en bekeken
worden maar ook over emo e en de
verbinding tussen mens en natuur.
Zo biedt het kunstenplan podium
aan hedendaagse kunst waarbij
de kunstenaars acteur, speler én
toeschouwer worden en waarbij alle
menselijke emo es aan bod komen:
liefde, haat, trouw en macht, verdriet,
onmacht, vriendschap, leven, dood en
ontrouw.
Daarnaast staat ook de natuur als
toeschouwer en de omgeving als
acteur centraal. Het kunstenplan
biedt inspira e en spiegels voor
de mens van vandaag. Met een
educa ef programma voor inwoners

Scan-, printen kopieerservice
van

Bouwtekeningen
in kleur of zwart-wit

www.kleen.nl

Diever, parel van zuidwest Drenthe,
biedt een uniek podium waarbij de
beschouwer kan kiezen tussen de rol
van acteur of publiek. Het kunstenplan
dat gepresenteerd wordt, verbindt
eigen jdse kunst, de imposante
natuur, het authen eke esdorp en het
theater in het bos aan hedendaagse
beeldende kunst. Uiteraard met
William Shakespeare als voornaamste
inspira ebron.

en toeristen die in toenemende
mate Drenthe ontdekken als
‘Oerprovincie’ van Nederland wordt
het kunstenplan verder ontwikkeld
en geladen. Mensen aan het denken
ze en, ze begeesteren en inspireren
is daarbij het voornaamste doel en
uitgangspunt.
Meer informa e over het kunstenplan
en de deelnemend kunstenaars is te
vinden op
www.villageofshakespeare.nl
Prak sch | Presenta e Kunstenplan
St. Pancra uskerk, Diever, vrijdag 13
mei, 19.30 uur
De kerk hee een beperkt aantal
zitplaatsen. Iedereen kan uiteraard
meelopen met de route van de kerk
naar de Bosweg met als apotheose het
theater aan de Hezenes.
Parkeren kan het beste op de
P-Marktbrink tegenover het Toeris sch
Info Point. Van hieruit bevindt de kerk
zich op 5 minuten loopafstand.
Langs de route – van kerk tot theater –
zorgt de Dieverse horeca in eigen huis
alsook op loca e voor eten en drinken.
Tevens is er volop muziek en theater
langs de route op de openingsavond.
Aanmelden
Aanwezig zijn bij de oﬃciële opening
van het kunstenplan? Dat kan.
Stuurt u dan een e-mail naar info@
villageofshakespeare.nl.
NB: Het kunstwerk van Jeroen
Doorenweerd is nog niet te zien op 13
mei aanstaande. Daarvoor wordt u op
een later moment uitgenodigd.

Klusbus

Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

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

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

Tel. 06 33 67 40 73
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Zelf

Als klein meisje was ‘zelf’ één van de eerste woordjes die ik kon zeggen, als ik mijn
ouders mag geloven. Wanneer tijdens een voorgesprek de zoon tegen mij zegt:
‘Niks ten nadele van jou hoor, maar we willen straks, als onze moeder er niet meer is,
graag zoveel mogelijk zelf doen.’ begrijp ik dat dus heel goed. We spreken af dat de
familie wel telkens met mij overlegt wat ze precies zelf willen doen, zodat ik weet wat
al geregeld is en wat nog niet. Maar hen toch van advies kan voorzien als ze daaraan
behoefte is.

Er breekt een bijzondere week aan: Na het overlijden was en kleed ik samen met de twee zoons hun
moeder. Als we daarna kort met elkaar hebben overlegd over de grote lijnen van de uitvaart, willen de
mannen weer in actie. Er volgen fotootjes in mijn app van hen met de beheerder van de begraafplaats,
bij het verwijderen van het monument van het bestaande graf, waarin de bijzetting zal plaatsvinden.
Ook over de inrichting van de ruimte thuis en de routing tijdens de condoleance hebben de heren ideeën.
Ik zorg voor het benodigde materiaal en sta op de avond zelf buiten bij het kaarslicht de genodigden te
ontvangen en het kaartje uit te delen dat de familie, uiteraard zelf, ontwierp met de inloggegevens om
mee te kunnen kijken naar de plechtigheid via een livestream.
De dienst in de kerk verloopt precies zoals ze zelf hebben bedacht. Als we vervolgens naar de
begraafplaats lopen zetten de zonen met hun partners en hun vader zelf de kist op het graf. Wanneer deze
gedaald is en de gasten een laatste groet hebben gebracht, blijft het gezin achter bij het graf. Het duurt
maar even en dan lopen de mannen naar een nabij gelegen graf. Achter de steen halen ze hoge laarzen en
werkschoenen vandaan. Ook de begraafplaatsbeheerder heeft zijn werkkleding weer aan in plaats van zijn
nette pak. Precies zoals afgesproken beginnen de mannen met het delven van het graf.
Want ook dat doen ze zelf.

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

Kaarsen
BEKIJK DE KLEUREN
IN DE WEBSHOP
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DIP DYE
MARMER
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