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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Ooit Tekenbeet gehad 
en chronisch pijn 
in de gewrichten?
In november 100% vergoeding 

vanuit uw aanvullende verzekering.
Kijk hiervoor op LVNT vergoedingen.

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

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?

Weggooien of repareren? Repaircafé Havelte!
Weggooien is zo gemakkelijk, nieuw kopen en je bent klaar, maar als je je 
bedenkt wat voor energie de fabricage hee   gekost, transport, grondstoff en 
enzovoort, dan moet je jezelf toch nog eens bedenken....

Repaircafé Havelte doet z'n uiterste 
best om zoveel mogelijk zaken te 
repareren. Dat varieert van kleding tot 
elektrische apparaten en eenvoudig 
gereedschap: elke repara  e wordt in 
overweging genomen. 

Twee getalenteerde dames die kunnen 
bijstaan in het repareren van kleding 
en een aantal heren die hun best 
doen om zoveel mogelijk defecte 
apparaten weer een nieuw leven in te 

blazen! Mechanische en elektrische 
apparaten, alles wordt in behandeling 
genomen. Dat is geen garan  e dat 
alles ook gerepareerd kan worden, 
maar wij doen in ieder geval ons best 
en hebben al veel mensen tevreden 
naar huis zien gaan. 

Waar en wanneer?
In de Veldkei in Havelte, elke tweede 
zaterdag van de maand bent u 
welkom!!
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De volgende Kei verschijnt op 23 november 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 16 november  
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

13 nov. Havelte 10.00 uur Mevr. L. Winters-Jonas 2e zondag v/d maand
16 nov. Molenhof 19.00 uur Mw. G. Bijl-Valk 
20 nov. Havelte 10.00 uur Mw. G. Bijl-Valk Gedachteniszondag
27 nov. Havelte 10.00 uur Ds. A. van “t Zand (Steenwijk) 1e zondag van Advent

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)

Op 11 november 
vertonen wij de 
fi lm The Duke in de 
Veldkei te Havelte
Een heel leuke 
rebelse en eigenlijk 
maatschappij 
kri  sche fi lm.
Een eenvoudige 
arbeider wordt 
verdacht een 

kostbaar schilderij (The Duke) uit 
het museum The Na  onal Gallery 
te hebben gestolen. De dief eist 
als losgeld dat de tv-zenders gra  s 
toegankelijk worden voor alle ouderen 
in Engeland. Een hilarische rechtzaak 
volgt met prach  ge rollen voor Helen 
Mirren en Jim Broadbent.
Datum: vrijdagavond 11 november
Plaats: De Veldkei te Havelte
De fi lm begint om 20.00 uur, de zaal is 
open vanaf 19.30 uur.
De kosten: € 7,50 per persoon. U kunt 
zowel contant als digitaal betalen.
Reserveren kan bij Lourens Koomans: 
e-mail: koomans@wxs.nl of tel. 0521 
340460.

Kunst en cultuur café op vrijdag 18 
november in de Veldkei
Op deze avond laat een plaatselijk 
kunstenaar: Machiel Sol zien welke 
kunst hij maakt: schilderijen, liederen, 
gedichten en boeken: hoe ziet die 
wereld van Machiel Sol eruit, hoe is 
hij tot deze kunstvormen gekomen.  
Op verschillende manieren laat hij zijn 
werk zien en vertelt hij er over. In een 
discussie kunt u veel te weten komen 
over deze kunstenaar en zijn werk.
Na zijn presenta  e is er ruimte voor 
informeel contact met elkaar en 
gelegenheid om werk van Machiel van 
dichtbij te bekijken.
Een hapje en een drankje is aanwezig 
om op een leuke manier met elkaar 
van gedachten te wisselen over kunst 
en cultuur.
Hieronder ziet u één van de latere 
werken van Machiel.
De entree is vrij, maar het staat u vrij 
zelf een ondersteunende bijdrage te 
geven.
Van tevoren opgeven bij Lourens 
Koomans: e-mail: koomans@wxs.nl of 
tel. 0521 340460

Lezing van Ph. Boot: Op weg naar het 
einde op 16 november a.s.
In deze lezing komt aan de orde hoe 
wij ons op een goede manier kunnen 
voorbereiden op de laatste levensfase.
Een fase vaak gekenmerkt door 
afnemende fysieke en geestelijke 
vermogens, waarin we afscheid 
moeten nemen van familie en 
vrienden en uiteindelijk ons eigen 
leven zullen moeten loslaten.
Nadenken over hoe hiermee om 
te gaan op een goede manier staat 
in deze lezing centraal. De inleider 
is Philip Boot, bij velen bekend als 
voormalig huisarts te Vledder. In 
die hoedanigheid begeleidde hij 
mensen die terminaal waren. Hij was 
ook scanarts bij situa  es van een 
zelfgekozen levenseinde. De lezing 
vindt plaats op woensdagavond 16 
november in de grote zaal van de 
Veldkei te Havelte. Aanvang 20.00 uur.
Kosten € 5,00 per persoon, dit is 
inclusief een kop koffi  e of thee.
Van tevoren opgeven bij Lourens 
Koomans: e-mail: koomans@wxs.nl of 
tel. 0521 340460

Komende Ac  viteiten in de Veldkei
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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

13 november Oogstdankdienst
dag van delen en dankbaarheid
Na de oogstdankdienst in de Clemenskerk is het de gewoonte 
van de protestantse gemeente om een fruitbakje te brengen 
bij mensen die ziek zijn, ongeacht of zij lid zijn van onze kerk.

Wij vragen u allen daarom of u fruit 
zou willen doneren om zo tot mooi 
gevulde bakjes te komen.
U kunt het fruit inleveren op zaterdag 
12 november tussen 10.00 uur en 
11.00 uur in de Nije Wheeme (naast 
de kerk) in Havelte of bij de fam. 

Masselink, Vijverlaan 28 in Uff elte.
Wij hopen op een mooie opbrengst. 
Alvast hartelijk bedankt.

Namens de diaconie van de PKN-
Havelte,
Anneke Mulder

Exposi  e
Zondag 13 november om 18.00 uur 
met soep en muziek

I n deze mooie herfs   jd wil ik het 
toeval zichtbaar maken.
Dat is voor mij kunst en een geschenk 
om in het nu te zien wat zich tonen wil. 
Wat is toeval? Albert Schweizer noemt 
dit het pseudoniem, wat God kiest als 
hij incognito wil zijn. Veel in mijn werk 
blij   incognito maar iedereen mag 
voor zich zelf zoeken wat zichtbaar is.
Angelika Grabowski 

De Uelenspieghel
Winkelsteeg 5, 7975 AW Uff elte 
0521-351331

Mannenkoor de ‘Brincksanghers’ zoekt zangers
Wij zijn voortdurend op zoek naar zangers die ons koor komen versterken. 
Mannen die graag zingen en op zoek zijn naar een muzikale uitdaging. De 
contribu  e bedraagt slechts 75 euro per jaar.

Het koor bestaat uit een der  gtal 
leden die graag zingen in een 
ontspannen sfeer. Ook de sociale kant 
is voor ons belangrijk. 

We repeteren iedere donderdagavond 
onder leiding van onze dirigente. 
Het repertoire bestaat in hoofdzaak 
uit Engelstalige countrynummers, 
evergreens en folksongs. Daarnaast 
worden er ook Duits-, Frans-  en 
Nederlandstalige nummers gezongen.

Nieuwsgierig geworden? 
Kom gewoon eens vrijblijvend op een 
donderdagavond op de repe   e die 
wordt gehouden in ‘De Veldkei’ in 
Havelte. We beginnen om 20.00 uur. 
Je bent van harte welkom. 

Je kunt ook contact opnemen met 
Jan Baaiman (tel. 06-13952890; 
e-mail: jbaaiman@kpnmail.nl) of 
Wiebe Bouma (tel. 06-51367722;  
wiebebouma1948@gmail.com).  

Weerman Gerrit Hiemstra komt naar Havelte
Dit wilt u niet missen! Alle vragen die u hebt over klimaatverandering worden 
beantwoord!

Dinsdag 22 november komt Gerrit 
Hiemstra op uitnodiging van de 
Protestantse kerk in Havelte een 
lezing houden over het klimaat. 

Het mooie weer in oktober waar 
we allemaal zo van genoten 
hebben; is dat nu een gevolg van de 
klimaatverandering? Hoe staat het 

er voor met het klimaat wereldwijd? 
Wat betekent de klimaatverandering 
voor Nederland voor de wereld en 
voor ons persoonlijk? De van het NOS 
journaal bekende weerman Gerrit 
Hiemstra komt het ons allemaal haarfi jn 
uitleggen.
Dus... reserveer in uw agenda: dinsdag 
22 november om 20.00 uur in de 
Clemenskerk te Havelte. Inloop met 
koffi  e en thee vanaf 19.30 uur. De 
toegang is gra  s; een vrijwillige bijdrage 
in de kosten wordt op prijs gesteld.
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Bovenstaande foto is genomen op de Kolonieweg Havelte ter 
hoogte van het fi etspad naar de gra  euvel. Het kal  e staat 
links van de weg en steekt vervolgens over en gaat foerageren. 
Op dat moment komt moeder ree uit de begroeiing. Vervolgens 
kom ik kort oog in oog met beide dieren. Deze laten zich dan 
nog net lang genoeg zien om foto’s te maken. 

Foto: R. Brandsma, Havelte

Bovenstaande foto is genomen op de Uff elter Esch op zondag 
23 oktober bij terugkomst uit de kerk.

Foto: Jacob en Jeane  e Kunst, Havelte

Foto: Betsy Koning, Havelte

Goed ople  en met de schapen in het Hol  ngerveld; ook hier in 
onze omgeving is er regelma  g ongewenst bezoek van de wolf.

‘Keien’ van foto’s

Aan de rand van Havelte/Uff elte, 
omgeving Konijnenbergen 
PUURNATUURLIJKWESTERVELD

Foto: Willem Pieters  

Hol  ngerveld / Oosterzand. Het is zo mooi hier in onze ‘achtertuin’. (Augustus 2022)
Foto: Antoine  e Koopal 

Zo nu en dan schui   de maan tussen de aarde en de zon. 
Op deze foto, gemaakt op de Meerkamp op 25 oktober, 

zie je duidelijk een ‘hapje’ uit de zon. 

Foto: Erik-Jan Feenstra

Tijdens een wandeling in 
het bos bij Darp kwam ik 

een sponszwam tegen.

Foto: Han de Kruyf, Havelte
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Elke maandag:
-  Welfare Handwerkgroep Havelte -
  De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
-  Repe   e Vrouwenkoor De Liesterkrallen - 

De Veldkei, Havelte - 9.30-11.30 uur
-  Repe   e Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte -

19.30-21.45 uur
Elke dinsdag: Repe   e Popkoor Voices4U - De Veldkei, 
Havelte - 20.00-22.00 uur
Elke woensdag:
-  Sjoelen - De Veldkei, Havelte, info 

A. Nijmeijer, 0521-343418 - 14.00-15.45 uur
-  Bridge - De Veldkei, Havelte - 13.15-16.30 uur 

(niet in de zomermaanden), info: 06-57930852
Elke donderdag:
-  Repe   e Kerkkoor Havelte - Clemenskerk, Havelte - 

9.30-11.15 uur
-  Repe   e Mannenkoor De Brincksanghers - 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

13 nov. Jubileumconcert Mannenkoor Uff elte - De Vlasbarg'n, Uff elte - 11.00 uur
13 nov. Concert Faurékoor - Joh. de Doperkerk, Vledder - 14.30 uur
15 nov. Oud papier Havelte
17 nov. NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol  ngerveld - start 13.30 uur 
17 nov.  Vrouwenvereniging Havelte; Doe-middag - 14.00 uur
17 nov.  Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
19 nov. Rommelmarkt - Buurthuis De Stobbe, Darp - 10.00-12.30 uur
19 nov.  ‘De Spikerhof’ (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte - geopend voor publiek van 13.30-16.00 uur
19 nov.   Tentoonstelling over poëziealbums - ‘De Spikerhof’ - 13.30-16.00 uur
22 nov.  Lezing over klimaat door weerman Gerrit Hiemstra - Clemenskerk Havelte - 

19.30 uur
23 nov. De Kei nr. 22
24 nov.  Vogelwacht Uff elte e.o.; Lezing door Erwin Bruulsema ‘Een handjevol uil; de 

steenuil’ - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
  3 dec.  ‘De Spikerhof’ (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte - geopend voor publiek van 13.30-16.00 uur
3 dec.     Tentoonstelling over poëziealbums - ‘De Spikerhof’, - 13.30-16.00 uur
7 dec. De Kei nr. 23
DONDERDAG 15 dec.  Oud papier Havelte
15 dec.  Vrouwenvereniging Havelte; Kerst
15 dec. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
17 dec.  'De Spikerhof' (Historische Ver. Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, Havelte - geopend voor publiek van 13.30-16.00 uur
17 dec.    Tentoonstelling over poëziealbums - ‘De Spikerhof’ - 13.30-16.00 uur
18 dec. Uitvoering Kerkkoor Havelte + gastleden o.l.v. Johan Rodenhuis o.b.v. Ruth Pos op piano - Clemenskerk Havelte

Agenda

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

Ac  viteiten Havelter Molen
Dit jaar is uitgeroepen tot het jaar van de molenaar en elke provincie krijgt een 
maand toegewezen waarin de molen de aandacht vraagt van de bevolking. 
Drenthe is in de maand november aan de beurt en hiervoor hebben we het 
volgende programma opgesteld (let op dit is het voorlopige programma, hier 
wordt nog wel het een of ander aan toegevoegd);

Op 11 november zijn wij open voor 
alle kinderen met een lampion die 
een liedje komen zingen. We doen 
dit samen met de basisschool. De 
hoogste groepen maken lichtjes om de 
molen mooi te verlichten en de lagere 
groepen maken lampions en komen 
’s avonds langs voor het bekende liedje 
en versnaperingen incl. presentje. 
Ook wordt er een kleurwedstrijd 
uitgeschreven waarvoor ze die avond 
de kleurplaat krijgen uitgereikt.

Op 19 november houden we een 
kinderdag met o.a. een speurtocht die 
eindigt bij de pannenkoekenkraam, 
er wordt geschminkt, er is een 
springkussen, er worden fi lms getoond 
en natuurlijk is er iets te eten en 
drinken. Ook gaan we... (nog in te 
vullen)...

Op 25 en 26 november houden we 
een draaimarathon. De vang wordt 
op 25 november om 16.00 uur gelicht 

door de burgemeester (Rikus Jager) 
waarna we 24 uur zullen draaien. 
We hopen natuurlijk op voldoende 
wind om dat ook daadwerkelijk uit 
te kunnen voeren. Op 26 november 
om 16.00 uur gaat de vang er weer 
op en zit de 24 uur erop. In deze 24 
uur hebben we een miniconcert van 
mannenkoor De Brincksanghers, 
houden we geregeld (om de 2 uur 
o.i.d.) een verlo  ng met mooie prijzen 
en de molen als rad van avontuur en 
hebben we het draaiorgel De Parel uit 
Meppel erbij. We zijn nog volop op 
zoek naar meer ac  viteiten om deze 
24 uur te kunnen vullen.
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IJSCLUB HAVELTE
Jaarvergadering

Op dinsdag 22 november 2022
om 20.00 uur

in de kan  ne van de ijsbaan

Agenda ter tafel

Voor degenen, die nog geen lid zijn, 
bestaat de gelegenheid 

om lidmaatschapskaarten te kopen 
voor aanvang van de jaarvergadering 

van 19.30-20.00 uur.
 

Tarieven Lidmaatschapskaarten:
Gezinnen € 7,50

Individuele leden € 5,-
Inwoners van 18 jaar en ouder dienen 

individueel lid te zijn.

NA 1 DECEMBER WORDEN DE TARIEVEN 
MET 50% VERHOOGD.

Westerveld gaat energievisie ontwikkelen
met inwoners, energiecoöpera  es en belangenorganisa  es

Gemeente Westerveld gaat een energievisie ontwikkelen om voor 2030 
de CO2-uitstoot te verminderen en uiteindelijk in 2050 energieneutraal te 
zijn. In deze energievisie beschrij   de gemeente onder welke voorwaarden 
in Westerveld klein- en grootschalige zonne- en windenergie op land kan 
worden gerealiseerd. Om tot kaders en spelregels te komen voor onder meer 
landschappelijke inpassing van zonne- en windenergie op land, betrekt de 
gemeente inwoners, energiecoöpera  es en belangenorganisa  es in de vorm 
van een burgerpla  orm.

Om voor 2030 de CO2-uitstoot te 
verminderen met 49 procent (ten 
opzichte van 1990) dient de gemeente 
Westerveld in totaal 75.000 MWh 
vermogen aan elektriciteit duurzaam 
op te wekken. De Westerveldse 
ambi  e is om 47.000 MWh op te 
wekken met zonne-energie op daken 
en 28.000 MWh met zonne- en/of 
windenergie op land. Het uiteindelijke 
doel is om in 2050 volledig 
energieneutraal te zijn.

Burgerpla  orm
Om tot kaders en spelregels te komen 
voor de realisa  e van klein- en 
grootschalige zonne- en windenergie 

op land organiseert de gemeente 
een burgerpla  orm. Aan dit pla  orm 
nemen inwoners, energiecoöpera  es 
en belangenorganisa  es deel. De 
spelregels, uitgangspunten en kaders 
die mede vanuit het burgerpla  orm 
worden voorgesteld, staan centraal in 
de Energievisie Westerveld.

Duidelijkheid
Door kaders en spelregels vast te 
stellen voor projectpar  cipa  e, 
landschappelijke inpassing van 
zonne- en windenergie op land en 
lokaal eigendom biedt de gemeente 
duidelijkheid aan inwoners. Met lokaal 
eigendom krijgen inwoners en lokale 

bedrijven in de omgeving de kans mee 
te investeren in en/of mede-eigenaar 
te worden van het energieproject. 
Ini  a  efnemers van energieprojecten 
dienen hieraan te voldoen.

Vaststelling
Streven is dat begin 2024 het college 
en de gemeenteraad de Energievisie 
Westerveld vaststellen. Na vaststelling 
kunnen ini  a  even voor projecten 
voor zonne- en windenergie op land 
worden ingediend. Deze ini  a  even 
worden tegen elkaar afgewogen en 
weloverwogen beslissingen kunnen 
worden gemaakt aan de hand van 
de kaders en spelregels in de 
energievisie.

Par  culiere adverten  e
Hee   u iets te koop? 

Zet het in De Kei! 

€ 0,26 per mm. Min. adverten  ebedrag € 7,50



De Kei - 7e jaargang nr. 21 - 9 november 2022 7

W E E R M A NW E E R M A N  

GERRIT HIEMSTRA GERRIT HIEMSTRA 
KOMT NAAR HAVELTEKOMT NAAR HAVELTE

Dit wilt u niet missen! 
Alle vragen die u hebt over klimaatverandering worden 
beantwoord!

Dinsdag 22 november komt Gerrit Hiemstra op uitnodiging 
van de Protestantse kerk in Havelte een lezing houden over het 
klimaat. Het mooie weer in oktober waar we allemaal zo van genoten hebben; is dat nu een gevolg 
van de klimaatverandering? Hoe staat het er voor met het klimaat wereldwijd? Wat betekent de 
klimaatverandering voor Nederland voor de wereld en voor ons persoonlijk? De van het NOS journaal 
bekende weerman Gerrit Hiemstra komt het ons allemaal haarfi jn uitleggen.

Dus... reserveer in uw agenda: 

dinsdag 22 november om 20.00 uur 
in de Clemenskerk te Havelte 

Inloop met koffi  e en thee vanaf 19.30 uur. 
De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.

Huus van de Taol zet de deuren lös
Streektaolorganisa  e holdt Lös Huus op 19 november
Zaoterdag 19 november is der Lös Huus bij het Huus van de Taol in Beilen. De 
streektaolorganisa  e viert dat ze 15 jaor bes  et, de metwarkers en vrijwilligers 
laot die dag zien wat er allemaol gebeurt um de Drentse taol oet te dragen. 
Daornaost is er ’s middags de Grote Streektaolstried.

Tussen 10 en 16 uur is der een keur an 
ac  viteiten: bezukers kunt rondkieken 
in het Huus, een broescursus volgen, 
naor Drentse poëzie lustern of 
anschoeven veur een sunterklaos-
dichtworkshop. Veur kinder is der 
een veurleesuur  e en een spannende 
speurtocht. Ok projecten die nou 
bij het Huus loopt wordt veur 
het voetlicht bracht en der is een 

boekenmarkt. Wieder zendt Radio 
Drenthe het programma Hemmel  ed 
de hiele mörgen live oet vanoet het 
Huus van de Taol en komp winnaor 
van het Drèents Lied  esfes  val Rick 
Hilberts optreden.
De oetsmieter van de dag is de Grote 
Streektaolstried in de raodzaal van 
het gemientehoes: wi’j je met een 
koppel Drentskenners opgeven, dan 

kuj dat doen op huusvandetaol.nl/
streektaolstried.
En wi’j as schriever van Drentse poëzie 
een podium veur je wark? Meld je 
dan an veur de loketpoëzie in de hal 
van het gemientehoes. Dan kuj je 
wark daor veurdragen. Dit kan via 
huusvandetaol.nl/loketpoezie.

Het Huus van de Taol is de 
streektaolorganisa  e die het Drents 
anfi etert met as doel um het een taol 
te laoten weden waor de gebroekers 
groots op bint en die de niet-
gebroekers waardeert.
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Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389

Fairtrade ac  viteiten, proeverij AH in Havelte
De Fairtrade werkgroep organiseerde 4 november een info/proeverij in de AH 
in Havelte. Het winkelende publiek kon proeven van de Fairtrade chocolade en 
Fairtrade bananen. Daarnaast was er informa  emateriaal. 

Vanaf 11.00 tot 17.00 uur werd daar 
druk gebruik van gemaakt. Er zijn in 
vrijwel alle supermarkten, deze week, 
verschillende ac  es waar kor  ng 
gegeven wordt op Fairtrade ar  kelen. 
Ook in de wereldwinkel in Havelte 
is er na deze week nog steeds 10% 

kor  ng voor de donateurs. Het thema 
is in november “Dieren”,  daar is zelfs 
20% kor  ng op. De zilversmid Dambar 
komt 9 november in de wereldwinkel 
met zijn prach  ge Fairtrade sieraden.
Voor meer info: Jan Langenkamp, 
tel.nr. 0610171978.

Donderdag 24 november 

Lezing ‘Een handjevol steenuilen’
De Vogelwacht Uff elte e.o. organiseert donderdagavond 24 november een 
lezing over steenuilen met Erwin Bruulsema. De steenuilenwerkgroep van de 
Vogelwacht Uff elte e.o. is al vele jaren ac  ef met het beschermen van het klein-
ste uiltje van Nederland. Met een grote groep vrijwilligers worden jaarlijks de 
nestkasten in het gebied gecontroleerd, worden de steenuilen geringd en wordt 
er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de steenuilen in het gebied. 

Tijdens deze 
lezing neemt 
Erwin Bruulsema 
(coördinator 
steenuilen van 
de Vogelwacht 
Uff elte e.o. en 
van de S  ch  ng 
Steenuilen-
werkgroep 
Drenthe) u 

aan de hand van foto’s, fi lmpjes en 
prak  jkverhalen mee in het leven van 
de steenuil. 

Vele aspecten komen aan bod, zoals 
het uiterlijk en de levenswijze van de 
steenuil, bescherming van de steenuil, 
ondezoek van de steenuil en natuurlijk 
de ontwikkeling van deze prach  ge 
uiltjes in het gebied. 

Aanvang: 20.00 uur  
Inloop vanaf 19.30 uur
Loca  e: De Veldkei, 
Veldkamp 77, Havelte
Leden gra  s 
Niet-leden betalen 3 euro.
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College van Westerveld stuurt brief naar minister Adema van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit
Een brief met onderstaande tekst is vanuit het college van burgemeester en wethouders van Westerveld gestuurd naar 
minister Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze brief uit het college haar zorgen 
over de aanwezigheid van de wolven en de gevolgen die dit hee   voor de lee  aarheid in de gemeente. Daarnaast 
verzoeken ze dringend met snelle oplossingen te komen. 

De inhoud van de brief is: 

“Zoals u ongetwijfeld weet, hee   de 
wolf zich in onze gemeente geves  gd 
en neemt het aantal wolven jaarlijks 
toe. Er zijn in Drenthe in elk geval 
elf wolven ac  ef, waarvan in onze 
omgeving groepen van vier à vijf 
wolven worden waargenomen. 
Naast het leed dat wordt veroorzaakt 
door de aanvallen op vee en dieren, 
hee   de aanwezigheid van de wolf 
direct invloed op de lee  aarheid in 
onze gemeente. Onze inwoners en 
bezoekers zijn erg bezorgd en voelen 
zich niet langer veilig binnen onze 
gemeente. Dit leidt tot vergaande 
onrust.

Als gemeente hebben wij geen 
bevoegdheden op het gebied 
van faunabeheer, schades en de 
beschermde status van de wolf. Deze 
bevoegdheden liggen onder meer 
bij de provincie, het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) en de Europese commissie. Wij 
hebben goed en regelma  g contact 
met de provincie om de zorgen die 
er in de samenleving zijn en de vele 
wolvenaanvallen kenbaar te maken. 
Ieder gremium zoekt binnen de eigen 
bevoegdheden naar oplossingen. 
Zo hebben we in gezamenlijkheid 
op 3 oktober jl. een bijeenkomst 
over de wolf georganiseerd op 
het gemeentehuis in Diever. Deze 
bijeenkomst gaf bezorgde inwoners, 
geïnteresseerden en andere 

aanwezigen de gelegenheid hun 
zorgen te uiten en/of vragen stellen.

In onze gemeente maar ook bij 
de provincie staat het onderwerp 
‘wolf’ hoog op de agenda. Dit 
hee   ertoe geleid dat er een mo  e 
van de provinciale staten over de 
beheersbaarheid van de wolf is 
aangenomen. Naar aanleiding van 
de bijeenkomst op 3 oktober jl. zijn 
er diverse Kamervragen gesteld aan 
u over de situa  e in Drenthe en onze 
gemeente.

Het gevoel van onveiligheid dat 
de ves  ging van de wolf met zich 
meebrengt en angst voor eventuele 
aanvallen is groot. Dit blijkt wel uit de 
vele brieven en (telefoon)gesprekken 
van verontruste inwoners, als ook uit 
de bijeenkomst over de wolf op het 
gemeentehuis op 3 oktober jl. U mag 
van ons verwachten dat, in het kader 
van openbare orde en veiligheid, de 
burgemeester er alles aan doet om de 
inwoners van de gemeente Westerveld 
te beschermen. Om dierhouders de 
gelegenheid te geven hun vee (dieren) 
te beschermen, gedoogt de gemeente 
daarnaast hekken die hoger zijn dan 
de landelijk toegestane norm (BOR). 

Toch kunnen wij deze zorgen, de angst 
en het verdriet op geen enkele wijze 
wegnemen. Tevens kunnen wij ook 
niet voorkomen dat er confronta  es 
plaatsvinden waar de wolf en de mens 
elkaar treff en. De huidige situa  e 

waarbij onze inwoners zich niet veilig 
voelen en/of in fi nanciële problemen 
komen om hun dieren te beschermen, 
vraagt om snelle oplossingen.  

Zo moet er naast de regeling voor 
schapen ook een vergoedingsregeling 
komen voor de bescherming van 
andere wolf-gevoelige dieren, zoals 
runderen, paarden, pony’s. Ook 
voor deze dieren moeten gelden 
beschikbaar worden gesteld voor het 
plaatsen van wolfwerende hekken. 

Wij zijn ons er zeer van bewust 
dat de maatregelen die nodig zijn 
veel  jd en geld kosten. Daarnaast 
geven de wolfwerende maatregelen 
geen garan  e dat de dieren en 
onze inwoners daarmee veilig zijn.  
De kosten aangaande het treff en 
van wolfwerende maatregelen om 
dieren te beschermen zijn groot, 
de kosten die gemoeid gaan met de 
maatschappelijke onrust zijn nog niet 
in beeld. 

Bovenstaande in ogenschouw 
nemende, vragen wij u extra budget 
vrij te maken voor de provinciale 
regeling ‘voorkomen schade door 
wolven’, zodat alle dierenhouders de 
mogelijkheid krijgen wolfwerende 
maatregelen te treff en.
Daarnaast verzoeken wij u met klem 
de angst, zorgen en het verdriet van 
onze inwoners kenbaar te maken bij 
de Europese commissie en deze te 
vragen hieraan tegemoet te komen.”
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Boerderijwinkel De VeldhofBoerderijwinkel De Veldhof

‘Koop lokaal’ kerstpakket
Speciaal voor de feestdagen kunt u bij ons ook 
uw kerstpakket(je) laten samenstellen. 
We helpen u graag met het vinden van een 
heerlijk stukje rundvlees of kaas voor de mensen 
die u in gedachten hebt om te verwennen. 
In onze winkel verkopen we biologisch 
rundvlees van onze eigen runderen en 
biologische kaas uit Rouveen.  
Eventueel vullen we uw pakket 
aan met een biologische sap
of wijn of een speciaalbier
van Maallust.

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!

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

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

Open op vrijdag t/m zondag 
Winterslui  ng van 

21 november tot 20 januari
Voor menu en openings  jden: zie website

Een ‘KEI’ van een foto
Hee   u ook een bijdrage voor de rubriek Een ‘Kei’ 
van een foto? Mail uw foto en bijschri   dan naar: 
dekei@kleen.nl o.v.v. ‘Een kei van een foto’.

Elk onderwerp is goed, mits gefotografeerd in het 
verspreidingsgebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto 
een verhaaltje schrijven.

We zien uw inzending graag tegemoet.

Word donateur van de WereldWinkel Havelte
Sinds 2005 is in de Egginklaan 2/7 in Havelte geves  gd  Wereldwinkel Havelte. 
Een mooie winkel waar menigeen een leuk cadeautje of iets lekkers koopt. 
Doordat er klanten zijn die deze winkel graag willen steunen hee   het bestuur 
besloten om een donateursac  e te organiseren. 

Met het donateurschap (minimaal 
€ 12,50) zet u zich in voor het 
vergroten van eerlijke handel. U 
krijgt als donateur bij een aankoop 
in de winkel 10% kor  ng op de prijs. 
De dona  e is één jaar geldig en kan 

worden verkregen in de winkel. De 
Sari producten zijn uitgezonderd. 
De wereldwinkel hoopt met 
de dona  es de mensen in 
ontwikkelingslanden te helpen aan 
een menswaardiger bestaan. 

Havelte
Sportshirt te bestellen op

https://ilovemeppel.nl/havelte
Overige shirts via drukkerij@kleen.nl

€ 20,-
vanaf

Shirt ‘Hunebedden’
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Oorkonde ‘De Parel van Drenthe’
Het bestuur van de Dorpsgemeenschap Havelte, hee   haar leden voorgesteld 
de jaarlijks uit te reiken oorkonde  ‘De Parel van Havelte’, toe te kennen aan 
Yde huizinga.

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Deze oorkonde, welke jaarlijks 
wordt uitgereikt op de Algemene 
Ledenvergadering, kon door zijn 
afwezigheid op dat moment niet 
plaats vinden.
Jaarlijks komen voor deze oorkonde 
personen in aanmerking die op de één 
of andere bijzondere wijze ac  ef voor 

Havelte zijn 
geweest. 
Yde Huizinga, 
die vele 
jaren ac  ef is 
geweest voor 
en binnen het 
bestuur, begon 
als bestuurslid. 
Was vele jaren 
voorzi  er en 
tot slot pen-
ningmeester 
van het bestuur 

van de Dorpsgemeenschap Havelte. 
Tevens had hij jaren zi   ng in de 
werkgroep ‘Wonen’ en had een 
aandeel in de eerste beleidsno   e 
2012 - 2022 voor Havelte. 

Door zijn afwezigheid op de 
Ledenvergadering hee   het bestuur, 

in kleine kring, deze welverdiende 
oorkonde alsnog aan hem 
overhandigd. 

Het bestuur van de 
Dorpsgemeenschap Havelte dankt 
Yde voor zijn jarenlange inzet en 
betrokkenheid bij het reilen en zeilen 
van ons dorp Havelte.

Namens het bestuur van DGH.
Huib de Wit

Secretariaat 
DorpsgemeenschapHavelte
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
Corresponden  e adres: Parkkamp 37 
7971 AL HAVELTE
Telefoon: 0653-899347

Symfonica in D
Zondag 6 november, vond in theater De Tamboer in Hoogeveen Symfonica in 
D plaats. Een pop-up orkest en -koor, met 112 kinderen uit alle hoeken van 
Drenthe, repeteerde een hele dag voor een concert om 16.00 uur. Wat een 
presta  e. Het plezier spa  e van het podium. 

Symfonica in D is in het leven 
geroepen om kinderen te laten 
ervaren hoe het is om in een groot 
orkest te spelen of te zingen voor 
publiek. 

Het project is een ini  a  ef van 
par  culiere docenten, ICO Partner 
in Kunst & Cultuur, CultuurKlik, Scala 
centrum voor de kunsten en K&C.

Ontwerp | Druk | Print | ReclameAdverteren?
in De Kei Havelte, Uffelte, 

Havelterberg en Darp? 
Vraag naar de tarieven. 0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl
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Bijna zes jaar werk ik nu in de uitvaartbranche. En nog altijd met net zo veel liefde voor
de mensen die ik mag begeleiden, als de dag waarop ik begon.

Maar na drie jaar achter elkaar 24 uur per dag, zeven dagen per week als zelfstandige
'aan' en 'beschikbaar' te zijn geweest, ben ik ontzettend blij, dat door de oprichting van

Hét Uitvaart Team, ik sámen met fijne collega’s deze manier van werken ten uitvoer
mag brengen. Samen met Anne Hoeksma, Joni van Pul en Sandra Burger, allen ook met
de nodige ervaring in de uitvaartbranche, zal ik in de toekomst met liefde voor de mens
en aandacht voor detail families blijven begeleiden die te maken krijgen met afscheid
nemen.

Hét Uitvaart Team staat garant voor een persoonlijke, respectvolle en kwalitatief goed
verzorgde uitvaart. We werken met een klein team van gedreven mensen, die op een
integere, respectvolle wijze samenwerken met nabestaanden om er een mooie uitvaart
van te maken. Waardig en passend bij de gene die het leven los liet, maar ook bij diens
naasten. Onze werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, persoonlijk contact, goed
luisteren en creatief zijn.

Wij zijn graag uw gesprekspartner als het gaat om uw uitvaartwensen. Er is immers
meer mogelijk dan koffie en cake, een zwarte rouwauto en een hoge hoed. U kunt
vrijblijvend een afspraak maken voor een kosteloze voorbespreking of het ‘laatste
wensenboekje’ aanvragen via onze website www.hetuitvaartteam.nl

Voor het melden van een overlijden
dag en nacht bereikbaar:
06 - 29060633
www.hetuitvaartteam.nl
info@hetuitvaartteam.nl

Susanne Oomkens

GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Wij zijnverhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT
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