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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Behandeling voor de

Ziekte 
van Lyme

 Neem contact op met:

Behandelingen worden geheel of gedeeltelijk 
vergoed vanuit uw aanvullende pakket. 

De praktijk is aangesloten bij de 
beroepsorganisatie LVNT en de RBCZ. 

Voor het maken van een afspraak of info, 
graag bellen of mailen naar info@cvig.nl

www.cvig.nl | info@cvig.nl 
Rijksweg 7 | 7975 RS Uff elte

0521 35 03 35

Volksfeest Havelte - eerste weekend van september
In het weekend van 1 tot en met 4 september mag in Havelte eindelijk weer 
ouderwets het dak van de fees  ent af! 
Op donderdag oefenen de kinderen van de basisschool op muziekinstrumenten 
en geven ze in de middag een mooie voorstelling op het grote podium. 
Ook de avond staat in het teken van muzikale crea  viteit. Tijdens de grote 
karaokeshow kan iedereen zijn of haar zangtalent ten gehore brengen onder 
begeleiding van een liveband.

Op vrijdagmiddag kunnen er tussen 
14.00 en 16.00 uur verschillende 
spellen worden gespeeld, zoals 
spijkerslaan en bierpulschuiven. 
Uiteraard onder het genot van een 
drankje. Eenmaal in de stemming is er 
in de avond een heus Oktoberfest. 

Op zaterdagochtend vanaf 9 uur zal 
eindelijk weer de optocht van versierde 
wagens door het dorp trekken. Na de 
bekendmaking van de uitslagen is er 
muziek in de tent. In de avond staat de 
band Session op het podium. 

Zondagochtend kun je vanaf 
11 uur meer te weten komen over de 

historie van de Havelter horeca, aan 
de hand van prach  ge verhalen en 
beeldmateriaal. Aansluitend kan er 
een schi  erende fi etsroute gereden 
worden vanaf de fees  ent. 
In de middag kunnen diverse teams 
 jdens de tradi  onele zeskamp hun 

krachten met elkaar meten. Rond 
17.30 uur zullen de winnaars bekend 
gemaakt worden en zal de band 
Finally een spe  erend slotoptreden 
verzorgen.

Wil je meer details weten 
over het programma. 
Kijk dan op 
www.volksfeesthavelte.nl
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De volgende Kei verschijnt op 14 september 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 7 september  
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

  4 sept. Havelte 10.00 uur Mevr. P. Kooymans (Hoogeveen)
11 sept. Havelte 10.00 uur Mevr. A. Streutker (Beilen)
18 sept. Havelte 10.00 uur Mevr. Ds. T. Braam (Wi  elte)
21 sept. Molenhof 19.00 uur Mw. G. Bijl-Valk

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

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)

Par  culiere adverten  e
Hee   u iets te koop? 

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

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Boerderijwinkel De VeldhofBoerderijwinkel De Veldhof
In onze winkel verkopen we biologisch 
rundvlees van onze eigen runderen. 
Daarnaast hebben we ook biologische 
zuivel, biologische kaas, eieren en 
streekproducten in ons assortiment. 

September-pakket €30:September-pakket €30:
- 300 gram gehakt
- 4 hamburgers
- 4 rundervinken
- 1 soeppakket
- 1 osseworst
- én een mooi stuk rosbief

Openingstijden:
Vrijdag: 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Adres: Ten Have 21, 7983 KD Wapse
www.boerderijdeveldhof.nl 

We bezorgen binnen de 
gemeente Westerveld ook aan huis!
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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

Nieuwsbrief 7 - juli/ aug. 2022

De laatste keer dat u iets van ons hoorde was januari jl. in verband met het 
overlijden van onze trekkersgroep voorzi  er Greetje Bredenhoff  - Van Uff elen. 
Dit hee   op ons als groep een enorme impact gehad. 
Deze gebeurtenis en de verhuizing van de ini  a  efneemster van de ‘Hof 
van Havelte’ (start eind 2019) was voor ons reden om na te denken over de 
toekomst van de Hof van Havelte.

Ondanks de ingrijpende 
gebeurtenissen is het geloof in 
deze nieuwe woonvorm de z.g. 
Knarrenhofwoning, met name door 
(uw) vele posi  eve reac  es en 
aanmeldingen vanuit Havelte en 
andere kernen binnen Westerveld, 
de afgelopen maanden alleen maar 
sterker geworden.  De trekkersgroep 
is onlangs met 1 persoon uitgebreid 
naar 4 personen. Samen met de extra 
ondersteuning vanuit de S  ch  ng 
Knarrenhof hee   de trekkersgroep 
besloten om het komende jaar dit 
burgerini  a  ef bij de gemeente 
Westerveld met s  p op de poli  eke 
agenda te krijgen.  

We hebben zeker niet s  l gezeten 
maar wat in de voortgang van ons 
traject niet mee werkte waren 
de gemeenteraadsverkiezingen 
medio maart. Veel lag s  l of 
werd vooruitgeschoven tot na 
installa  e van de nieuwe raad, het 
coali  eprogramma voor de komende 
4 jaar overeengekomen was en 
het nieuwe college geïnstalleerd. 
Op 8 juni was de installa  e van 

de drie wethouders en na de 
raadsvergadering op 5 juli star  e 
vervolgens het zomerreces. 

Mooi is dat alle poli  eke par  jen in 
hun verkiezingsprogramma’s ‘Wonen’ 
hoog op hun wensenlijst hadden 
staan. Ook in het coali  eprogramma 
komt dit naar voren, 1000 nieuwe 
woningen voor 2030 bouwen o  ewel 
‘De schop moet de grond in’. S oepeler 
regels voor bouwen en verbouwen. 
Onze wensen zijn bekend en nu samen 
concrete plannen smeden!

Wij kijken er naar uit om binnenkort 
met raadscommissie(s), wethouders 
en/of de gehele raad overleg te 
hebben. De Woonvisie staat in 
september op de agenda en wij 
gaan daar zeker inspreken en 
vragen of de woorden in de resp. 
verkiezingsprogramma’s omgezet 
kunnen worden in daden. 

De afgelopen jaren zijn er door 
ons vele ini  a  even besproken en 
onder de aandacht gebracht bij de 
gemeente Westerveld. Helaas hee   

dat niet direct geleid tot concrete 
toezeggingen, wel hebben wij het 
gevoel dat wij ons Knarrenhof-
ini  a  ef voldoende onder de 
aandacht van de poli  ek hebben 
weten te brengen. Ook vanuit 
omliggende kernen bereiken ons de 
berichten dat deze woonvorm een 
goede en noodzakelijke aanvulling 
is op de bestaande en tradi  onele 
woonvormen binnen onze gemeente. 
Deze signalen zijn voor ons belangrijk 
om de komende periode dit op de 
nieuwe woonagenda voor Westerveld 
te krijgen. 

Eind juli hebben wij het College en 
de gemeenteraad een brief gestuurd 
met achtergrondinforma  e over de 
doelstellingen en de realisa  e van 
een Knarrenhof.  Met deze informa  e 
hopen wij de poli  ek in Westerveld 
een goed beeld te geven wie en wat 
een Knarrenhof voor een betekenis 
hee   en een bijdrage kan leveren aan 
een lee  are gemeenschap.     

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn 
zullen wij u hierover zeker informeren! 
De trekkersgroep wenst u allen een 
mooie nazomer toe!

Met hartelijke groet,
Berthy van der Ham-Tuijtel, 
Liesbeth van der Marel, Marijke König, 
Ben Diender
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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. 

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

31 aug. De Kei nr. 16
  3 sept. Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
  6 sept. Oud papier Havelte
10 sept. Open Monumentendag
10 sept.     'De Spikerhof' (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte - geopend voor publiek van 13.30-16.00 uur
10 sept. Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
14 sept. De Kei nr. 17
19 sept.  Opening Odensehuis - De Plataan Meppel - 10.00-16.00 uur
19 sept.  Opening Odensehuis - De Veldkei Havelte - 10.00-16.00 uur
24 sept. ' De Spikerhof' (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte - geopend voor publiek van 13.30-16.00 uur
11 okt. Oud papier Havelte
15 sept.  NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol  ngerveld - start 13.30 uur
15 sept.  Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-

17.00 uur
28 sept. De Kei nr. 18
30 sept. Uitmarkt - rondom De Veldkei, Havelte - 15.00-19.00 uur
  8 okt.  'De Spikerhof' (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte - geopend voor publiek van 13.30-16.00 uur
12 okt. De Kei nr. 19
20 okt. NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol  ngerveld - start 13.30 uur
20 okt.  Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-

17.00 uur
22 okt.  'De Spikerhof' (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte - geopend voor publiek van 13.30-16.00 uur
26 okt. De Kei nr. 20
  5 nov.  'De Spikerhof' (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte - geopend voor publiek van 13.30-16.00 uur
  9 nov. De Kei nr. 21

Agenda

Hee   u een 
aankondiging 

van een 
online ac  viteit  

Laat het gra  s in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)

Ondersteun het plaatselijke reanima  enetwerk
De S  ch  ng Reanima  enetwerk Havelte hee   in september weer haar jaarlijkse ondersteuningsmaand om de kosten 
voor het onderhoud en vervanging van de apparatuur (AED’s  en buitenkasten) te dekken. 

Aan alle inwoners van Havelte en 
het buitengebied wordt gevraagd 
een kleine bijdrage te leveren. Dat 
kan op de volgende manieren: Leden 
van de Rabobank kunnen tussen 5/9 
en 27/9 bij Raboclubsupport op het 
reanima  enetwerk stemmen. Hoe 
meer stemmen het reanima  enetwerk 
krijgt, hoe hoger de subsidie wordt 
die de Rabo dan uitkeert. Bij de 

sta  egeldautomaat bij AH Abe staat 
weer de Dona  ezuil ter beschikking. 
Daar kan de sta  egeldbon in gedaan 
worden, het daarbij behorende 
geld komt dan ten goede aan 
het reanima  enetwerk. En het is 
natuurlijk ook mogelijk rechtstreeks 
een dona  e over te maken op:
NL61 Rabo 0304 1746 61 o.v.v.: 
S  ch  ng Reanima  enetwerk Havelte. 

Hee   u belangstelling om reanimeren 
te leren, of misschien kunt u dit 
al, en wilt u meer weten over de 
werking van het reanima  enetwerk, 
neem dan contact op met  
reanima  enetwerkhavelte@gmail.
com of bel 343222, 342956 of 
343585.
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Odensehuis Meppel en Westerveld 
klaar voor de opening
“Vrijwilligers zijn de basis”

Volgende maand openen de deuren van het Odensehuis in Meppel en Havelte. 
Een Odensehuis is een vrij inloopcentrum voor en door mensen met 
geheugenproblemen en beginnende demen  e en hun naasten. Coördinator 
Marja Meppelink benadrukt het belang van deze inloophuizen: “Ongeveer een 
kwart van alle Nederlanders krijgt zelf te maken met geheugenproblemen. Het 
is nodig dat er een plek is waar zij zo even kunnen binnenstappen.”

Mensen helpen elkaar hier
In de aanloopfase zijn er twee 
onderwerpen die Marja Meppelink 
bijzonder bezighouden: vrijwilligers 
en bezoekers. “Vrijwilligers zijn 
de basis,” stelt ze. Er hee   zich al 
een aantal aangemeld. Meppelink 
verbaast zich er niet over. Ze hee   
jarenlange ervaring met de doelgroep 
als zorgverlener in de regio. Ze kent de 
cultuur:  “Mensen helpen elkaar hier. 
Daarom past het concept Odensehuis 
ook zo goed in deze gemeenten.” 

Kennis opdoen en voldoening krijgen
Ze vat het vrijwilligerswerk kort 
samen: “Gewoon er zijn voor de 
bezoekers.” Toch is er wel een 
scholingsdag om de vrijwilligers 
voor te bereiden op hun werk. “Dat 
gaat vooral over ons concept: we 
spelen in op wat mensen willen en 
kunnen. De vrijwilligers stellen hun 
zintuigen scherp en zijn crea  ef met 
wat de bezoekers aanreiken. Dat 
willen we samen doen, op de manier 
van het Odensehuis. Van andere 
Odensehuizen in het land weten we 
dat dat werkt.” Ze vervolgt:  “We 
gaan van elkaar leren, en van onze 
bezoekers. Het is vrijwilligerswerk 
waarmee je kennis opdoet en 
voldoening krijgt.”

Als je vrolijk bent, mag je vrijwilliger 
worden
Meppelink is blij met de vrijwilligers 
die er nu zijn: “We kunnen vol 
vertrouwen open volgende maand. 
Maar er mogen nog wel wat 
vrijwilligers bij hoor!” Het Odensehuis 
zoekt vrijwilligers die gastvrij zijn 
en liefst een beetje kennis hebben 
van de doelgroep. “We zoeken 
mensenmensen.” Meppelink lacht: 
“Als je vrolijk bent, mag je vrijwilliger 
worden!” 

De mensen kunnen en willen genoeg
“Bezoekers hoeven zich niet vooraf 
aan te melden. Ze kunnen gewoon in 
en uit lopen en kunnen gewoon doen 
wat ze zelf willen.” De coördinator 
somt op: “Even de krant lezen of 
een praatje maken. Er liggen ook 
wel wat spelletjes, je kunt je eigen 
puzzelboekje meenemen. Maar dat we 
zelf geen ac  viteiten programmeren, 
dat is misschien wel het mooiste 
kenmerk van het Odensehuis,” vindt 
de coördinator. “De ervaring van 
andere huizen laat zien dat de mensen 
zelf genoeg kunnen en willen om er 
iets moois van te maken.” 

Het kan allemaal in een Odensehuis
De Odensehuizen zijn allebei twee 
dagen in de week open. In Havelte op 
dinsdag en vrijdag, in Meppel maandag 
en woensdag. Volgende maand gaan 
voor het eerst de deuren open, in 
Havelte op 20 september en in Meppel 
op 19 september. “Dan mag je tussen 
 en en vier uur gewoon binnenlopen. 

Moeilijker is het niet,” vindt Meppelink. 
Het Odensehuis is er eigenlijk voor 
iedereen: de primaire doelgroep zijn 
mensen met geheugenproblemen 
of beginnende demen  e. Minstens 
zo belangrijk zijn de mensen om 
hen heen: familie, vrienden, buren, 
mantelzorgers. “We ondersteunen en 
informeren. Dus iedereen mag een 
verhaal komen vertellen, of informa  e 
ophalen of gewoon even niks. Dat je 
onderweg met je boodschappen even 
binnenloopt. Het kan allemaal in een 
Odensehuis”. 

Aanmelden en informa  e
Het Odensehuis in Meppel is geves  gd 
in de Plataan, Marktstraat 27. In 
Havelte in De Veldkei, Veldkamp 77
De scholing voor vrijwilligers is 
gepland op 13 september. Vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden via info@
odensehuismeppelwesterveld.nl, voor 
informa  e: Telefoon 06 57 91 93 90.

Annerie Kremer
& Team

Kracht halen uit een waardevol afscheid
Annerie Kremer uitvaartzorg

(0522) 24 50 21  | www.kremeruitvaartzorg.nl

Wij begeleiden uitvaarten in Meppel en omgeving
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Altijd op de hoogte met de Havelterberg 
nieuwsbrief
De natuur op de Havelterberg gaat veranderen. Eind juni organiseerden we een informatieve 
wandeling waarin we onze ideeën hebben gedeeld en benieuwd waren naar de huidige 
ervaringen. We spraken over natuurdoelen, recreatie en hydrologie en beantwoordden vragen. 

Heeft u de wandeling gemist, maar wilt u wel op de hoogte blijven van de veranderingen en het 
laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van de Havelterberg. Dat kan via de link 
https://bit.ly/3cTE6O3 of via www.holtingerveld.nl (rechts bovenin klikt u op ‘Projecten’ en dan 
selecteert u ‘Havelterberg’. Daar vindt u een aanmeldmogelijkheid voor de nieuwsbrief). De eerste 
brief versturen we rond oktober.  
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Natura2000-herstelmaatregelen
Het Hol  ngerveld hee   te maken 
met verdroging en een overvloed 
aan voedingsstoff en. Hierdoor wordt 
de bodem zuur, vergrast de heide en 
neemt de biodiversiteit drama  sch 
af. De natuurherstelmaatregelen zijn 
er op gericht om kwetsbare natuur 
zoals voch  ge heide en hoogvenen te 
herstellen en uit te breiden. Zo wordt 
het heidelandschap robuuster en 
weerbaarder. 

Greppels dempen en heide plaggen
Natuurmonumenten herstelt 
hiervoor onder andere een deel van 
het oorspronkelijke hydrologische 
systeem. Dit gebeurt door het dempen 
van meerdere greppels die nog in 

het heidedeel aanwezig zijn. Deze 
hebben geen afwaterende func  e 
meer, maar zorgen er nog wel voor dat 
neerslag te snel in de grond weg zakt 
en het gebied verdroogt. Daarnaast 
wordt een deel van de heide 
kleinschalig geplagd, gechopperd en 
bekalkt. Zo wordt een overmaat aan 
voedingsstoff en afgevoerd en hebben 
oude, oliehoudende zaden in de 
bodem weer kans om te ontkiemen.

Robuust heidelandschap 
Met deze werkzaamheden, die 
onderdeel zijn van een meerjarenplan, 
draagt Natuurmonumenten bij aan 
hoognodige kwaliteitsverbetering van 
deze s  kstofgevoelige natuur. Hans 
Krol, coördinator natuurbeheer bij 

Natuurmonumenten hoopt op een 
terugkeer van bijzondere en zeldzame 
planten en dieren, ooit talrijk in het 
Hol  ngerveld. ‘Het zou toch geweldig  
zijn wanneer soorten als beenbreek, 
klokjesgen  aan en gladde slang, 
als indicatorsoorten voor een goed 
werkend ecologisch systeem, weer 
door ons allen te bewonderen zijn in 
dit prach  ge en unieke Natura2000 
gebied?’

Voor nadere informa  e kunt u contact 
opnemen met:
Hans Krol, 
coördinator natuurbeheer 
(06 10 18 14 17)

Afslui  ng fi etspad Hol  ngerveld   
  Vanwege werkzaamheden is een deel van het fi etspad Westerzandpad 
in het Hol  ngerveld gesloten voor de periode van 12 augustus tot 15 
november. De werkzaamheden vinden plaats in het kader van Natura2000-
herstelmaatregelen. Het fi etspad wordt daarbij als werktracé gebruikt en 
voorzien van rijplaten. 

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

Op woensdag t/m zondag open
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!

Voor menu en openings  jden: zie website

Uitmarkt in Havelte
Op vrijdag 30 september is er 
van 15.00 tot 19.00 uur weer een 
gezellige Uitmarkt in en rondom 
De Veldkei in Havelte. 

Op de Uitmarkt kunnen groepen, 
verenigingen of individuele 
deelnemers laten zien, horen of weten 
wat ze te bieden hebben in de vorm 
van cultuur, dans, zang, handenarbeid, 
crea  viteit, sport en spel. Het maakt 
niet uit, alles is welkom. Iedereen 
uit Havelte en omgeving is van harte 
uitgenodigd. 

Om aan te melden stuurt u een 
mail naar a.veen@welzijnmw.nl. 
Vermeld hierbij uw naam, adres en 
telefoonnummer. Graag ook aangeven 
wat u nodig hee   aan ruimte of aan 
 jd. Bij vragen neem contact op met 

Alice Veen, tel. 06-20729439, e-mail 
a.veen@welzijnmw.nl of Eric Boers, 
tel. 06-20065395.
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Formaat (bxh) Zwart-wit
losse
adv.prijs

Zwart-wit 
12 keer
per jaar

Zwart-wit 
heel jaar
elke uitgave

1/8 pagina   90 x   64 mm €   27,30 €   25,20 €   23,10

1/4 pagina
  90 x 133 mm
185 x   64 mm

€   40,45 €   38,35 €   36,25

1/2 pagina
1/2 pagina achterzijde

185 x 133 mm
€   68,80 €   65,65 €   62,50

€   81,90 €   78,75 €   74,55

1/1 pagina
1/1 pagina achterzijde

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

€ 131,25 € 124,45 € 118,15

1-koloms-adv. 
uitsluitend op voorpagina

58 mm breed Prijs per mm
€ 0,44

Prijs per mm
€ 0,41

Prijs per mm
€ 0,38

De Kei verschijnt 1 keer in de 14 dagen. 
Oplage 2800 exemplaren.

Regelvermelding Rubriek Belangrijke Informatie 
(pag. 2, verdeeld over 2 kolommen) - Prijzen per jaar
1 regel: € 45,00
2 regels:  € 55,00  
3 regels:  € 77,00

Bovenstaande prijzen zijn op basis van kant en klaar door u bijgeleverde, 
voor ons verwerkbare bestanden. Meerkosten voor opmaak zijn afhankelijk 
van het aangeleverde materiaal. Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.

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

Noteboomstraat 68   

7941 XA  Meppel

Telefoon 0522 255 449   

drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

dekei@kleen.nl

A
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Advertentietarieven De Kei 2022

Particuliere 
advertenties
Op basis van 1 kolom 
(58 mm breed) € 0,26 
per mm in de hoogte. 
Min. advertentiebedrag 
€ 7,50 (incl. BTW)
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 Vijf avonden Christelijke medita  e 
Voor de zesde maal op rij bieden wij een training in christelijke medita  e 
aan voor beginners. Waartoe mediteren? In ons dagelijks leven komt er 
van alles op ons af: in gezin en werk hebben wij veel te regelen en er worden dagelijks talrijke keuzes van ons gevraagd. 
Dat kan je onrus  ge en gejaagde gevoelens bezorgen. Er blij   dan weinig  jd voor jezelf over. Medita  e helpt je om 
ruimte te maken voor jezelf, om s  l te worden en naar binnen te keren.

In deze training maak je kennis met de 
basis van medita  e (zi  en-ademen-
aandacht- omgaan met afl eidingen)
Je doet ervaring op met drie 
verschillende vormen van christelijke 
medita  e.
Je onderzoekt thuis mediterend, welke 
medita  evorm het beste bij jou past. 

Al oefenend vind je een manier die 
jou in contact brengt met de Bron van 
Licht en Liefde, Christus.

De training wordt gegeven door 
Antoon Vermeulen. Hij hee   als 
aalmoezenier bij de Krijgsmacht 
gewerkt. Hij is geestelijk begeleider 
en therapeut in de prak  jk Ziel en 
Geest, www.zielengeest.nl en is lid 
van de Protestantse Gemeente te 
Wapserveen. Hij hee   ruime ervaring 
met vele vormen van medita  e.

Data  Maandagen 12, 19 en 26 
september en 3 en 10 oktober 
2022

Tijd  19.15-21.30 uur

Plaats  Clemenskerk te Havelte, 
ingang de Nije Wheeme 

Groep  Min. 8 en max. 10 
deelnemers. Lee  ijd 25 tot 85 
jaar

RIVM  Nije Wheeme en kerk zijn 
geschikt om aan de RIVM 
regels te voldoen

Kosten  €35,- op de eerste avond 
contant te voldoen

Info en 
opgave  Antoon Vermeulen, 

06-25420738, ajjm.
vermeulen@xs4all.nl

Oproep voor alle spor  eve vrouwen van Havelte e.o.

Spor  ef het najaar in en de winter door
De Havelter Volleybal Club is op zoek 
naar vrouwen die het leuk vinden om 
v.a. september op de donderdagavond 
van 20.00-21.00 uur te volleyballen 
in de gymzaal aan de Havelter 
Schapendri   in Havelte. Er wordt 
iedere week recrea  ef, gezellig maar 
ook zeker fana  ek gespeeld. Het uur 
bestaat uit een gedeelte instruc  e/

training en onderlinge wedstrijden.
Lijkt dit je wat of heb je een vraag? 
Neem dan contact op met zzan  ng@
gmail.com of stuur een berichtje via 
06-40258538

Je mag ook al  jd een keertje komen 
kijken of meespelen. Wees welkom en 
neem je buurvrouw of vriendin mee.
                                                                                                          

Minder zonnig, nog steeds heel droog
Stookverbod in gemeente Westerveld
Met de blijvende droogte neemt het risico op (natuur)branden per dag toe. 
Daarom geldt er per direct een stookverbod in de open ruimte in de gemeente 
Westerveld.

De aanhoudende droogte, in 
combina  e met het seizoen 
(vakan  eperiode) en een recente 
brand op de begraafplaats te 
Dwingeloo zijn aanleiding tot het 
instellen van een stookverbod in de 
gemeente Westerveld. Ook Brandweer 
Drenthe waarschuwt voor de risico’s: 
“De natuur is kurkdroog”, aldus Mar  jn 
Pors, Hoofdoffi  cier van Dienst.
Het stookverbod in de open ruimte van 
Westerveld betekent een verbod op:
•  verlich  ng door middel van kaarsen, 

fakkels en dergelijke;
•  sfeervuren zoals terrashaarden en 

vuurkorven;

• vuur voor koken, bakken en braden.
Dit verbod geldt tot nadere 
berichtgeving.

Wees voorzich  g en ople  end
Het werkelijke brandrisico wordt 
gevormd door menselijk gedrag. 
Hoofdoffi  cier Pors: “De meeste 
branden in of bij natuurgebieden en 
in bermen worden veroorzaakt door 
menselijk gedrag of onachtzaamheid. 
Denk hierbij aan weggegooide peuken, 
barbecues of de hete katalysator van 
een auto. Wees verstandig en vermijd 
echt alles met vuur, vonken of hi  e in 
de buurt van de natuur“.

Volksfeestvierders 
steunen Voedselbank
Bewoners van de Korhoenweg in 
Havelte willen ook de klanten van de 
Voedselbank in de Volksfeestvreugde 
laten meegenieten.  

Daartoe hebben ze in hun straat een 
stand ingericht waarop bezoekers 
van de straat- en boogversieringen 
spullen voor de voedselbank kunnen 
achterlaten.

De crea  eve Korhoenders doen hierbij 
aan de Havelters een oproep om 
op hun ronde langs de versieringen 
voedzame en/of lekkernijen voor de 
Voedselbank mee te nemen. Mochten 
de bezoekers in eerste instan  e 
niet aan deze mogelijkheid hebben 
gedacht, dan is het devies: ‘kom weer 
en doneer’. Wie wil niet meehelpen 
om Havelte nog meer in de smaak te 
laten vallen?!

  

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 verspreidings-
gebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto een 
verhaaltje schrijven.
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Hoe staat het met de optrommelac  e?
Onderstaande nieuwsbrief is ook gestuurd aan leden van de 
Dorpsgemeenschap Havelte en aan degene welke zich in de optrommelac  e 
hebben opgegeven ac  ef mee te werken aan deze ac  e, om te komen tot een 
dorpsvisie.  

10 De Kei - 7e jaargang nr. 16 - 31 augustus 2022

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl
Een maand lang werden er in 40 
straten in Havelte die zo gekozen 
waren dat ze een doorsnede zijn van 
Havelte, 40 trommels van deur tot 
deur doorgegeven. In die trommels 
zaten beknopte vragenlijsten over 
de toekomst van het dorp. Voor 
de bewoners in de straten zonder 
trommel konden de vragenlijst worden 
inleveren bij ABE / Albert Heijn en in 
‘de Veldkei’. 
Met een respons van 71% hebben 
we wel al een beeld wat inwoners 
belangrijk vinden en waar we zeker 
visie op moeten ontwikkelen. De 
belangrijkste thema’s waren verkeer 
en veiligheid, het woningaanbod 
de uitstraling van het dorp, sport 
en accommoda  es, natuur en de 
energietransi  e.

In de afgelopen en komende maanden 
zal al de opgehaalde informa  e 
worden gelezen en geanalyseerd 
door de werkgroep Optrommelen. 
Na de zomervakan  e zullen de 
eerste resultaten gepresenteerd 
worden. We vervolgen dan met een 
verdere uitwerking per thema van de 
opgehaalde informa  e.

Voorafgaand en  jdens de 
optrommelac  e hebben zich al 
93 Inwoners aangegeven op één 
of andere manier te willen helpen 
met het schrijven van dorpsvisie, 
zi   ng hebben in het bestuur of 
ac  viteiten oppakken binnen de 
Dorpsgemeenschap Havelte.

Met de aangemelde inwoners zal vanaf 
8 september per thema gestart gaan 
worden om uiteindelijk tot een actuele 
dorpsvisie te komen.  

Wilt u ook meeschrijven of meedenken 
kan dat uiteraard al  jd: U kunt u 
opgeven door een e-mail te sturen 
naar info@dorpsgemeenschaphavelte.nl

Voor meer informa  e over De Grote 
Optrommelac  e www.optrommelen.nl
 Vriendelijke groet en houd het gezond!

Namens het bestuur van DGH.
Huib de Wit

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl   

Reeën, tegen zonsondergang kom je ze soms tegen. Loca  e: Oefenterrein bij het achterpoortje van de kazerne in Havelte.

Een ‘Kei’ van een foto
Foto: Erik-Jan Feenstra
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Openluch  heater “De Speulkoele” 
was er weer klaar voor

Het decor is ontmanteld, de toneelkleding hangt weer in 
de kast en het laatste applaus hee   geklonken. Na twee 
jaren zonder tradi  onele zomeruitvoeringen vanwege 
corona, hee   de cast van Openluchtspel Havelte het 
zomerseizoen succesvol afgesloten.

Acht keer stonden de acteurs en 
actrices de afgelopen twee maanden 
op het podium van openluch  heater 
De Speulkoele en bijna tweeduizend 
toeschouwers genoten van de 
voorstelling Kuur’n. Voorzi  er Peter 
van Dijk kijkt dan ook terug op een 
fantas  sch seizoen, ook al was het 
begin wel spannend. “Vooraf hebben 
we toch wel weer rekening gehouden 
met corona. De cast repeteerde 
weliswaar twee keer per week, maar 
op de achtergrond hebben wij wel 
heel voorzich  g begroot. Gelukkig is 
dat onnodig gebleken en kijken we 
terug op een fantas  sch seizoen”, zo 
blikt Van Dijk terug.

De voorzi  er vertelt dat de 
voorstelling ‘Kuur’n’ bij het publiek 
zeer goed in de smaak is gevallen. 
Van Dijk is complimenteus naar de 
hele toneelgroep die ook dit jaar 
onder leiding stond van regisseuse 
Sabine Osinga. “Soms met le  erlijk 
geen droge draad meer aan het lijf 
hebben de spelers zich in hun rol 
ingeleefd. En eenvoudig ging het niet 

al  jd. Hilarische 
taferelen moesten 
 jdens de repe   es 

soms meerdere 
keren worden 
overgedaan. Net zo 
lang totdat Sabine 
tevreden was.’ Een 
compliment deelt de 
voorzi  er ook uit aan de vrijwilligers 
die iedere zaterdag in De Speulkoele 
ac  ef waren om het openluch  heater 
er spic en span bij te laten liggen. ‘Het 
publiek hee   zelf kunnen zien dat er 
aan het decor en het theater volop 
aandacht is besteed.’

Maar niet alleen in voorbereiding op 
de uitvoeringen waren vrijwilligers 
ac  ef, ook  jdens de voorstellingen 
zelf. “Iedere keer weer stonden er 
mensen klaar om alles in goede 
banen te leiden. Voor,  jdens en 
na de voorstellingen. Van de bouw 
van het decor, de techniek en geluid 
afstellingen, de kiosk, de grime en 
kleding, het schoon maken van alles 
voor en na de voorstellingen tot aan 

het begeleiden van de bezoekers 
 jdens aankomst en na afl oop van de 

voorstellingen.”

Vele vrijwilligershanden delen in het 
succes van deze zomer. Toch hoopt 
Van Dijk deze groep mensen uit te 
kunnen breiden. “Er helpen ons 
meer dan 50 vrijwilligers, maar toch 
komen we nog wat handen tekort. 
En niet alleen in het theater, ook aan 
de bestuurstafel kunnen we extra 
vrijwilligers gebruiken, We hebben 
nog wel wat open vacatures. Dus 
wie een bijdrage wil leveren aan het 
Openluchtspel Havelte, is van harte 
welkom”, zo besluit de voorzi  er 
uitnodigend.

Van links naar rechts: Johan Noord, Petra Bruggink, Marcel van der Heide, 
Erna Smink, Manon van Dijk, Jannie Schuring.

Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389
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www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

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.

 Joop
‘In zijn jeugd woonde het gezin in een woonwagen. Door het vele reizen was
lezen en schrijven ‘er wat bij ingeschoten’. Hij dacht goed verzekerd te zijn,
maar dat blijkt niet het geval. Ik spreek met zijn jongste zusje, een klein
vrouwtje met een grote bos krullen en indringende ogen. Ze is emotioneel en
lichtelijk in paniek. Ze benadrukt dat hij dit echt niet expres gedaan heeft.
Luisteren is het enige dat ik in eerste instantie doe. Ondertussen denk ik na en
voorzichtig begin ik met het benoemen van alternatieven. 

Ik leg uit dat thuis opbaren aanzienlijk goedkoper is dan het oorspronkelijke plan van een
rouwcentrum. ‘Dat moet dan maar,’ klinkt het. Dan doe ik de suggestie om voorafgaand aan de
begrafenis thuis een samenzijn te organiseren. Dat spreekt hen aan: ‘Eigenlijk wel heel fijn, in zijn
eigen huis, met zijn spulletjes om ons heen.’ Tijdens de verhalen die ze me vertellen komt ook de
pick-up van zijn zusje ter sprake. Ik vraag of ze weten dat het is toegestaan om met eigen vervoer
naar een begraafplaats of crematorium gebracht te worden. ‘Mag dat écht?’ Ogen beginnen te
glimmen. ‘Hij was zo gek op die auto!’ Op de dag van het afscheid staan er kaarsen bij de entree van
zijn huisje. Familie loopt in en uit terwijl er Nederlandstalige muziek klinkt en er wordt
meegezongen rondom zijn kist. Als ik het levensverhaal wil vertellen, word ik bij mijn hand gepakt
en naar één van de stoelen met houtsnijwerk geleid: ‘Ga daar maar op staan; dan kunnen we je beter
zien!’ Aansluitend dragen zijn familieleden hem zijn huis uit. Op de door hem zo geliefde auto wordt
de kist met spanbanden goed bevestigd en met een fleeceplaid bedekt. Zijn zusje stapt achter het
stuur. Er sluit steeds een auto aan, tot we een bonte stoet vormen. Laat in de middag komen we aan
bij begraafplaats. We brengen Joop naar zijn laatste rustplaats en als de kist gedaald is, komen zoals
afgesproken de biertjes tevoorschijn en klinkt er opnieuw zijn favoriete muziek. Zijn familie en
vrienden proosten nog éénmaal op zijn leven.

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
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