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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Behandeling voor de

Ziekte van Lyme
en de restverschijnselen 

daarvan

95% behandelresultaat

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?

Zeer geslaagd jubileumconcert Mannenkoor Uff elte 
met een grandioos optreden van Dick van Altena
Het Mannenkoor Uff elte kan terugkijken op een zeer geslaagd jubileumconcert 
vanwege haar 25-jarig bestaan. 

Een bomvol dorpshuis De Vlasbarg’n 
hee   zondag 13 november jl. genoten 
van een prach  g concert van het 
Mannenkoor Uff elte, welke er onder 
de bezielende leiding van dirigent 
Bert Koster veel zin aan hadden om 
dit concert tot een groot feest te 
maken met heel veel vrolijke liedjes en 
enkele prach  ge balades. En ook het 
gastoptreden van singer/songwriter 
Dick van Altena kan aangemeld 
worden als grandioos! De zaal hee   
geboeid geluisterd naar zijn prach  ge 
levensliedjes en enkele country songs. 
Al met al een mooie zondag met heel 
veel ontspanning en gezelligheid. Voor 
herhaling vatbaar!
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De volgende Kei verschijnt op 7 december 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 30 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

27 nov. Havelte 10.00 uur Ds. A. van ’t Zand (Steenwijk) 1e zondag van Advent
  4 dec. Uff elte 10.00 uur Mevr. ds. T. Braam 2e zondag van Advent
11 dec. Havelte 10.00 uur Mevr. P. Kooymans (Hoogeveen) 3e zondag van Advent
18 dec. Havelte 10.00 uur Kerkkoor Oratorium 
21 dec. Molenhof 19.00 uur Mw. G. Bijl-Valk 
24 dec. Havelte 22.00 uur Ds. M. Gaastra Kerstnacht
25 dec. Havelte 10.00 uur Mevr. T. Braam 1e Kerstdag

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)

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG  

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:

ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn
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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

Het blad aan de kant geharkt? 
Kom dan naar de 
Havelter kerstmarkt! 
Na twee jaar van afwezigheid slaagt 
de ‘Commissie Volksfeest Havelte’ er 
weer in om een gezellige kerstmarkt 
te organiseren. Niet alleen de verkoop 
is belangrijk, maar vooral de goede, 
nostalgische en warme sfeer geven de 
Havelter Kerstmarkt ‘net dat beetje 
extra’ waarvoor het publiek graag van 
heinde en verre komt.

De kerstmarkt wordt wederom 
gehouden op de authen  eke en 
sfeervolle Brink aan de Dorpsstraat 
in Havelte met als thema: ‘Dickens 
Brinkfes  jn’! De markt wordt 
gehouden op zaterdagmiddag 
17 december 2022 van 13.30 tot 
18.30 uur.

Struinen langs sfeervol verlichte 
kramen, met vaak plaatselijke en 
ambachtelijke producten, vele mensen 
in sfeervolle kledij, omlijst door muziek 
van koren en muzikanten. Al vriest het 
min 10, daar word je toch warm van!

Natuurlijk valt ook voor de kleintjes 
weer veel te beleven op het ‘Dickens 
kinderplein’, waar brood gebakken en 
popcorn gemaakt kan worden. 

Als laatste mogen de schapen niet 
ontbreken als vaste deelnemers. De 
Hol  nger Schaapskudde komt via de 
Havelter Schapendri   langs om de 
historie compleet te maken. 

Noteer de datum dus in de agenda.

Voor meer informa  e 
(ook voor kraamhouders): 
www.kerstmarkthavelte.nl

Sinterklaas (IN)OPtocht in Havelte 
De Havelter Ondernemers Club verheugt zich wederom op een warm 
welkom voor Sinterklaas in Havelte. Net als vorig jaar hee   zij gekozen voor 
een kleurrijke muzikale Sinterklaas optocht door het dorp. De fantas  sche 
Pietenband gaat voorop in deze optocht, gevolgd door Sinterklaas en 
HoofdPiet in een koets die later in de middag mooi verlicht zal zijn. Sinterklaas 
wordt vergezeld door een groot aantal Pieten in en om de PietenDisco wagen, 
uiteraard met lekkere pepernoten voor de kinderen. 

Tijdens een drietal Meet&Greet 
momenten (10 minuten) kunnen 
de kinderen Sinterklaas een hand 
geven en een mooie tekening of 
het verlanglijstje aan HoofdPiet 
overhandigen. 
Ook is er gelegenheid met de Pieten 
op de foto te gaan in een XL fotolijst 
en uiteraard maken de Pieten graag 
samen een dansje. 
Iedereen wordt uitgenodigd 
Sinterklaas welkom te heten langs de 
route, de vlag uit te hangen, de tuin 
te versieren/verlichten op zaterdag 26 
november 2022 tussen 16.00 uur en 
18.00 uur.
Zie ook onze FB-pagina Sin  nHavelte

Route:
Start: Leeuwerikweg 1- Fazantweg 
- Patrijsweg - Korhoenweg -> 
Meet&Greet op veldje (nr. 
34) - Kievitweg - Parkkamp - 
Wandelbosweg - Lagelaan - Vorelaan 
- Churchillplantsoen -> Meet&Greet 
op veldje - Hogelaan - Lagelaan - 
Koningskamp – HavelterSchapendri   
- Molenweg - Zonnehof - Molenweg 
- Molenkampweg - Hofweg - 
HavelterSchapendri   - Beukenlaan 
- Molenkampweg - Meet&Greet op 
PietSoerplein - Egginklaan - Dreeslaan 
- Boskampsbrugweg - einde route: 
Boskampsbrugweg 2

Welfare Handwerkgroepen Bazar 
Zaterdag 26 november 13.00-16.00 uur

Sinterklaas is al  jden op zoek naar mooie cadeautjes. Hij weet dat er 
in Westerveld het hele jaar door prach  ge dingen gemaakt worden. Een 
verscheidenheid aan dingen die met liefde en aandacht samengesteld zijn. 

Er zijn heerlijke warme sokken, 
slo  es, poppen in mooie ou  its, 
tafelkleden, handdoeken, schorten, 
hebbedingetjes… Kortom, te veel om 
op te noemen.
En wat Sinterklaas ook zo fi jn vindt, is 
dat alles erg betaalbaar is. Er is voor 
iedere portemonnee iets te vinden. 

Kom dus ook zaterdagmiddag 26 
november a.s. naar de Veldkei in 
Havelte en laat u verrassen. 
De bazaar is geopend van 13.00 tot 
16.00 uur. 

We zien u graag!!
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Een ‘Kei’ van een foto
Foto's: Han de Kruyf, Havelte

Het rooien van suikerbieten aan de Nieuwe Ruiterweg in Havelte op het veld t.o. loonbedrijf Leff ers

Stukje Natuur: Neushoornkever
Het Nederlandse volk staat bekend als netjes. Kijk in een willekeurige tuin en je 
zult zien dat alles keurig aangeharkt is. Regelma  g grasmaaien of harken en in 
de herfst komt de bladblazer tevoorschijn. Immers al die gevallen blaadjes zijn 
toch niet om aan te zien. 

Nog niet zo lang geleden zagen de 
bossen er ook vrij netjes uit, er waren 
weinig dode bomen te zien. Gelukkig 
is die trend de laatste jaren veranderd. 
Hoewel boswachters nog steeds wel 
eens de vraag krijgen waarom er dode 
bomen in het bos liggen. Het principe 
is tegenwoordig: dood hout doet 
leven! Er zijn genoeg insecten die in 
het dode hout leven en er voor hun 
ontwikkeling van a  ankelijk zijn.

Een zo’n insect is de neushoornkever. 
Hij dankt zijn naam aan de rela  ef 
grote hoornach  ge stekel op de kop 
van het mannetje. Deze verharde 
'hoorn' gebruikt hij om concurrenten 
omver te duwen en dient niet ter 

verdediging. Bij het vrouwtje is deze 
zeer klein of ontbreekt zelfs. Het is een 
van de grootste kevers in ons land, 
tot wel vier cm lang en voornamelijk 
donkerbruin tot zwart van kleur.

Vroeger kwam dit insect regelma  g 
voor bij klompenmakerijen. Dat 
was in de  jd dat de houtkrullen, 
die overbleven bij het maken van 
klompen, op een hoop bleven liggen. 
Een dergelijke hoop dood hout was 
een ideaal biotoop voor de larven van 
de neushoornkever. Bij warm weer 
was het toen een nachtelijk komen en 
gaan van de kevers, die met een zwaar 
brommend geluid traag het luchtruim 
kozen.

Hopen met houtkrullen van klompen 
bestaan nu niet meer, dus een 
alterna  ef is gewenst. Een geschikte 
broeihoop voor de larven is een 
ongestoorde hoeveelheid gesnoeid 
loo  out, gemengd met allerlei 
ander groenmateriaal. Bij voorkeur 
grote hoeveelheden grove (eiken)
houtsnippers. Zo’n hoop dient op een 
beschu  e plek te liggen en minstens 
twee kubieke meter materiaal 
beva  en. Vers gemaaid gras en grote 
hoeveelheden dennennaalden is af te 
raden, het maakt de broeihoop voor 
de neushoornkever ongeschikt.

Paul Men  nk 
(paul@paulmen  nk.nl)
 



De Kei - 7e jaargang nr. 22 - 23 november 2022 5

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

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
26 nov. Sinterklaas (in)optocht in Havelte
  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
11 dec. Bridgen ‘Rondje Brink’
DONDERDAG 15 dec.  Oud papier Havelte
15 dec.  Vrouwenvereniging Havelte; Kerst
15 dec. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
15-16 dec. Kers  oernooi Biljartvereniging De Veldkei
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
17 dec. Havelter kerstmarkt - Dorpsstraat Havelte - 13.30-18.30 uur
18 dec.  Uitvoering Kerkkoor Havelte + gastleden o.l.v. Johan Rodenhuis o.b.v. Ruth 

Pos op piano - Clemenskerk Havelte
18 dec. Optreden Liesterkrallen - Clemenskerk Havelte - 14.30 uur
21 dec. De Kei nr. 24
  7 jan.  'De Spikerhof' (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte - geopend voor publiek van 13.30-16.00 uur
19 jan. Vrouwenvereniging Havelte; Ton Henzen over het vak journalist - 14.00 uur
21 jan.  'De Spikerhof' (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, Havelte - geopend voor publiek van 13.30-

16.00 uur

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

Collecte Nederlandse Brandwonden S  ch  ng groot succes

Erns  ge brandwonden kunnen je hele 
leven op zijn kop ze  en. Het medische 
traject, met  entallen opera  es, 
duurt soms jaren. Daarnaast zijn er 
de verwerkingsproblemen van het 
vaak trauma  sche ongeluk. En tot 
slot zijn het vooral de ontsierende 
li  ekens die het leven van 
brandwondenslachtoff ers moeilijk 

maken. Mensen met brandwonden 
worden vaak nagestaard of zelfs 
gemeden. Daar moeten zij mee leren 
leven. De Brandwonden S  ch  ng 
helpt hen daarbij.

Al 50 jaar voert de Nederlandse 
Brandwonden S  ch  ng haar strijd 
tegen deze li  ekens. Dit doet zij op 

In de week van 9 tot en met 15 oktober collecteerden in heel Nederland 
55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden S  ch  ng. Ook in 2022  
gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een 
bedrag van € 1.399,25  opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de 
Brandwonden S  ch  ng in staat om haar werk voor mensen met brandwonden 
voort te ze  en. 

drie fronten: het voorkomen van 
brandwonden, het verbeteren van 
de behandeling (door onderzoek) en 
het bevorderen van de psychosociale 
nazorg en begeleiding. Dankzij 
de collecte kan de Nederlandse 
Brandwonden S  ch  ng haar 
ac  viteiten voortze  en. 

Namens de plaatselijke 
collecteorganisator dankt de 
Brandwonden S  ch  ng alle 
collectanten en gulle gevers in 
Havelte, Uff elte, Wapserveen, Darp en 
Havelterberg  voor hun bijdrage aan 
‘de strijd tegen de li  ekens’.
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Inwoner uit Wilhelminaoord ontwikkelt circulair plan voor Westerveldse 
recrea  esector
Petra Prins laat zien hoe het óók kan: “Zet het leven op  jd in een andere versnelling.”
 
Meer dan 20 deelnemers (inwoners, ondernemers en ambtenaren) meldden 
zich eind vorig jaar met een circulair plan bij Expedi  e Circulair Westerveld. De 
expedi  e stond in het teken van het begeleiden en versnellen van circulaire 
ideeën in de Gemeente Westerveld en het opze  en van circulaire ketensamen-
werkingen in de regio. Onder hen zat Petra Prins uit Wilhelminaoord die het 
afgelopen jaar, met begeleiding van het expedi  eteam van Collec  ef Circulair 
Westerveld (CCW), haar circulaire idee voor de recrea  eve sector doorontwik-
kelde tot een vernieuwend concept.
 
Dat de wereld razendsnel veranderd 
voelen we allemaal. Een oorlog in 
Oekraïne, de aarde die in razend 
tempo opwarmt, grondstoff en die 
steeds schaarser en duurder worden 
en een maatschappij waarin snelheid 
het steeds vaker wint van gezondheid. 
“Toen ik de oproep voor de Expedi-
 e eind vorig jaar voorbij zag komen 

besloot ik mijn idee aan te melden, 
want wie weet konden ze me op weg 
helpen”, vertelt Petra Prins uit Wilhel-
minaoord. Prins die zichzelf omschrij   
als ‘gewoon iemand’ met een goed 
idee en zelf geen ondernemer, is blij 
met de professionele hulp van het 
CCW. “Zonder de begeleiding was het 
plan al  jd een idee gebleven”, aldus 
Prins. 
 
Gewoon aan de keukentafel 
In het project van Petra komt alles 
samen. Als het aan haar ligt hee   
in 2025 elke camping in Westerveld 
een terrein waar langzaam kamperen 
volgens haar concept mogelijk is. Een 
nieuwe manier om ‘er-even-uit’ te zijn. 
Verblijven, verbinden en vers  llen in 
een circulaire omgeving. “Toen het 
leven mijzelf voorbij holde, ontstond 
er een groot verlangen naar een plek 
zoals ik heb ontwikkeld in mijn con-

cept”, vertelt Prins. “Ik had behoe  e 
aan een omgeving om het leven even 
in een andere stand te ze  en dichtbij 
huis.” Hoe zo’n plek er precies uitziet 
houdt Prins nog even voor zichzelf, 
maar dat het een prach  ge aanvulling 
kan zijn op bestaande campings in de 
gemeente Westerveld weet ze zeker.
 
Tijd voor nieuw naoberschap 
Ook industrieel productontwerper 
Ma  hew Hankel en circulair ontwer-
per Jean Berkhout gingen van start in 
de expedi  e eind vorig jaar. Ieder met 
een eigen idee. “Toen we eenmaal 
onderweg waren in de expedi  e zagen 
we dat de plannen van Ma  hew en 
Jean, Petra heel erg konden helpen 
om haar concept circulair breder te 
ontwikkelen”, vertelt Margo Verhagen, 
expedi  ebegeleider vanuit het Noor-
delijk Innova  elab Circulaire Economie 
(NICE). Jean Berkhout verzamelt met 
zijn concept hernieuwbare, lokale 
materialen om zowel binnen als buiten 
opnieuw in te ze  en en Ma  hew 
Hankel ontwerpt prak  sche gebruiks-
voorwerpen met deze materialen.” Het 
werd al snel duidelijk dat deze 3 totaal 
verschillende ideeën elkaar fantas  sch 
kunnen versterken en daarmee ook het 
concept van Petra zowel prak  sch als 

betekenisvol kunnen invullen. Gebruik 
maken van wat er is en doorontwikke-
len wat nodig is”, lacht Verhagen. “Met 
elkaar en voor elkaar.” 
 
Pauze nemen is geen schande
De inwoner uit Wilhelminaoord is in 
ieder geval vastbesloten om haar plan 
uit te rollen op verschillende campings 
in de gemeente Westerveld en zoekt 
campingeigenaren die zin hebben in 
een unieke samenwerking. Een win-win 
situa  e denkt Prins. “Het concept staat 
in de startblokken, de samenwerkings-
partners staan te popelen om aan de 
slag te gaan en een nieuwe doelgroep 
ligt ‘voor het oprapen.’” Westerveld is 
bij uitstek de gemeente om te verbin-
den, te vers  llen en te verblijven. Pauze 
nemen in het leven is geen schande. 
“Ik hoop dat mijn concept bijdraagt 
aan een nieuwe, circulaire samenleving 
waarbij mensen weer thuiskomen bij 
zichzelf”, zegt Prins.
 
Versnel jouw circulaire plan
Heb jij ook een betekenisvol idee 
of circulair ini  a  ef wat je wilt 
professionaliseren of doorontwikkelen? 
Of wil je samen met Petra dit concept 
gaan realiseren? Het expedi  eteam 
van het CCW staat voor je klaar om je 
te helpen bij het concre  seren van het 
plan, het zoeken naar (samenwerkings)
partners of bijvoorbeeld de aanvraag 
van subsidies en fi nanciering. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 december 
2022 via collec  efcirculairwesterveld.
nl/inschrijven of kom es an in Frederiks-
oord. Je vindt de Versnellingshoeve aan 
de Majoor van Swietenlaan 1.

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.nlwww.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759
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Par  culiere adverten  e
Hee   u iets te koop? 

Zet het in De Kei! 

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

Geslaagd Rouwcafé 
vraagt om een vervolg
Zo’n 40 mensen kwamen woensdagavond naar het 
Rouwcafé in Stadscafé Oasis in Meppel. Een mooie opkomst 
voor de eerste bijeenkomst na corona  jd. Annerie Kremer 
en Stadscafé Oasis kijken terug op een zeer geslaagde 
avond. 

Annerie: “Het allereerste rouwcafé 
was net voor corona  jd en was een 
groot succes, maar we hadden geen 
idee hoeveel mensen we nu konden 
verwachten. Voor half acht liepen 
de eerste belangstellenden echter al 
binnen en uiteindelijk mochten we 
zo’n 40 mensen verwelkomen. In de 
ongedwongen se   ng kwamen er al 
snel mooie gesprekken tussen alle 
aanwezigen. Prach  g om te zien.”
Marijke Knol, verlies- en rouwcoach in 
Meppel, was uitgenodigd als spreker 
en zij vertelde wat rouw betekent 
en dat het voor iedereen anders 
is hoe je daar mee om moet gaan. 
Het publiek luisterde aandach  g 
en sommigen knikten instemmend 
bij de voorbeelden die ze gaf. Er 

was een fi jne 
interac  e tussen 
Marijke, Annerie 
en het publiek. 
Iedereen kreeg de 
gelegenheid om, 
als men dat wilde, zijn of haar verhaal 
kwijt te kunnen.
Ook na het offi  ciële gedeelte bleven 
de aanwezigen lekker zi  en en onder 
het genot van een kop koffi  e of een 
wijntje gingen de gesprekken gewoon 
verder. “Ik vind het fi jn om naar zulke 
bijeenkomsten te gaan, omdat ik hier 
gelijkgestemden tegenkom”, zei een 
mevrouw. “Ik kan wel alleen gaan 
thuis zi  en, maar dit is toch veel fi jner 
en gezelliger?” 
Dat er nog steeds behoe  e is aan een 

Rouwcafé, bleek wel uit de opkomst 
en reac  es. De volgende bijeenkomst 
staat daarom ook al gepland en is op 
woensdagavond 18 januari. Wederom 
bij Stadscafé Oasis.

Vrouwenkoor De Liesterkrallen treedt eindelijk 
weer op
Al vijfender  g jaar komen de vrouwen van De Liesterkrallen naar de Veldkei in 
Havelte voor hun zangrepe   e. Ze rijden uit Vledder, Tuk, Steenwijk of Havelte 
om de week vrolijk te beginnen, maandagochtend half  en. 

Precies op  jd start de dirigent met 
inzingoefeningen, veer  g dames 
voegen zich gedisciplineerd naar zijn 
aanwijzingen en twee uur lang wordt 
er hard gewerkt. “En als ik dan naar 
huis toe fi ets, dan zing ik de hele weg, 
sommige liedjes blijven me zelfs de 
hele week door het hoofd klinken”, 
meldt een koorlid met een glimlach. 

Eindelijk weer een concert
Zelfs in corona  jd is er steeds 
gezongen, on line, om de zangspieren 
te blijven trainen. Het is daarom 
hoog  jd dat dit Vrouwenkoor weer 
eens optreedt. Op zondagmiddag 18 
december zal het koor in de prach  ge, 
oude Clemenskerk in Havelte  
vertrouwde,  maar ook nieuwe 
liederen laten horen. Heel afwisselend 
en sfeervol zal het zeker ook zijn, met 
zelfs een samenzang met het publiek. 
De kerk is open vanaf half drie, dan 
liggen de gereserveerde kaarten ook 
klaar. Kaartjes kosten  en euro, dat is 
inclusief een consump  e in de pauze. 
Reserveren kan via
wimeninekemars@hetnet.nl 
Wees welkom!
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Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389

Prijsuitreiking wedstrijd: Ontwerp je eigen Tony’s!
De Fairtrade werkgroep en de Wereldwinkel D-fair hebben samen meegedaan 
aan de landelijke Fairtrade ontwerpwedstrijd om een wikkel voor de Tony’s 
Chocolonely repen te bedenken. 

De basisscholen waar de Fairtrade 
werkgroep gastlessen hee   gegeven 
in de Fairtrade week  zijn uitgenodigd 
om mee te doen. De tekenformulieren 
mochten ook opgehaald worden in de 
wereldwinkel D-fair. In totaal zijn er 
ca. 40 ontwerpen ingestuurd. De jury 
in Westerveld hee   3 prijswinnaars 

bepaald. De winnaar is Sinne, 11 jaar 
uit Diever geworden. Tweede prijs is 
voor Wilma, 10 jaar uit Dwingeloo en 
derde is Rosan, 11 jaar uit Vledder. De 
prijs is een Tony’s reep met hun eigen 
ontworpen wikkel en een cadeaubon 
van de wereldwinkel D-fair. Op 17 
november hee   de burgemeester de 

heer Rikus Jager, in het gemeentehuis, 
de prijzen offi  cieel uitgereikt. De 
burgemeester maakte van de 
gelegenheid gebruik om de scholieren 
iets over Fairtrade te vertellen en 
vroeg er over na te denken of ze ook 
iets wilden doen aan Fairtrade werk. 
Onder het mo  o de jeugd hee   
de toekomst en kinderen denken 
nu eenmaal anders dan oudere 
volwassenen. 
Voor meer info: Jan Langenkamp 
0610171978.
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Extraatje voor clubkas met collecte Jantje Beton 
Oproep voor clubs om deel te nemen in maart 2023 
 
Elk jaar in maart vindt de bekende Jantje Beton Collecteweek plaats. 
Clubs, verenigingen, speeltuinen, kinderboerderijen, scou  nggroepen en 
jeugds  ch  ngen kunnen weer meehelpen om alle kinderen in Nederland te 
laten buitenspelen. Jantje Beton zoekt nieuwe clubs om te collecteren in maart 
2023. 
 
Extraatje voor de club 
Een voordeel is dat 50% van de 
opbrengst voor de eigen clubkas 
is. Wanneer er extra geld nodig is 
voor een clubuitje of er zijn nieuwe 
materialen nodig, doen clubleden mee 
met collecteren. De andere hel   gaat 
naar de projecten van Jantje Beton. 
In 2022 is er meer dan € 1.25.000.000 
opgehaald door alle collectanten! Er 
is dus € 612.000 naar verenigingen 
overgemaakt ten behoeve van hun 
eigen jeugdac  viteiten. 
 
Langs de deuren en online 
Er zijn goede doelen, die tegenwoordig 
alleen voor online collecteren 

kiezen. Jantje Beton collecteert zowel 
online als langs de deuren met een 
collectebus én Ideal QR-code. Deur tot 
deur haalt nog steeds het meeste geld 
op, maar vlak de online-collecte niet 
uit. Voor de ene collectant is het een 
mooie aanvulling om via whatsapp of 
online te collecteren, voor de ander is 
het een uitkomst om alleen een online 
collectebus aan te maken.
Ieder clublid kan dit zelf beslissen en 
een online collectebus is zo geregeld 
vanuit je luie stoel. 
 
Samen een handje helpen 
Een op de zes kinderen speelt niet 
buiten. Jantje Beton maakt zich zorgen, 

want buitenspelen is heel belangrijk 
en gezond voor de ontwikkeling van 
kinderen.
Naast de fi nanciële voordelen voor 
de club biedt de collecte ook de 
mogelijkheid om jongeren te laten 
bijdragen aan een betere wereld 
en andere kinderen in minder fi jne 
omstandigheden te helpen. Daarom 
doet Jantje Beton een oproep om mee 
te doen aan de collecte. Samen kunnen 
we meer speeltuinen en speelpleinen
vergroenen, gezonde buurten starten 
en kinderen in kwetsbare posi  es 
buiten laten spelen. 
 
Over de Jantje Beton Collecte 
De collecteweek van Jantje Beton vindt 
plaats van maandag 6 maart tot en 
met zaterdag 11 maart 2023. Online 
collecteren is mogelijk van 1 tot en met 
31 maart 2023. Aanmelden kan via 
www.jantjebeton.nl/collecte. 

Boerderijwinkel De VeldhofBoerderijwinkel De Veldhof
Heerlijk varkensvlees uit Wapse 
Heerlijke pakketten met vlees van het varken. 
De varkens hebben heerlijk buiten gescharreld 
bij Pluktuinen en blauwe bessenkwekerij 
Zeldenrust in Wapse, en dat proef je!

Zeldenrustpakket Riekje €2795

2 ribkarbonades, 2 schnitzels, 2 slavinken, 
2 schouderkarbonades, 2 hamlappen en 1 verse 
H.O.H. worst

Zeldenrustpakket Jan €2795

2 saucijzen, 500 gram H.O.H. gehakt, 2 slavinken, 
ruim 250 gram shoarma, 2 speklappen en 
2 schouderkarbonades 

Welk pakket kiest u?

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

Adres: Ten Have 21, Wapse
www.boerderijdeveldhof.nl 
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SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP 
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur 

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

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.

Gemeente Westerveld koopt recrea  ecentrum in Havelte 

De gemeente Westerveld wordt per 1 januari 2023 eigenaar van 
recrea  ecentrum Hesselte in Havelte. De gemeente gaat het park en de grond 
gebruiken om te voldoen aan de grote woonopgave waar het de komende 
jaren voor staat, maar neemt de  jd voor de defi ni  eve planvorming en 
zorgvuldig overleg met betrokkenen.

Op recrea  ecentrum Hesselte zijn 
diverse huisjes eigendom van het 
park en huisjes in eigendom van 
par  culieren. Daarnaast kent het 
park een gedeelte met jaarplekken 
en een klein trekkersveld. Een 
onderdeel van de planvorming is de 
overgang van vakan  epark naar een 
woonbestemming én de bouw van 
nieuwe woningen. Voor veel eigenaren 
van een vakan  ewoning betekent dit 
dat de woning een woonbestemming 
krijgt waardoor permanente bewoning 
is toegestaan. Daarnaast wil de 
gemeente er op korte termijn 10 
fl exwoningen realiseren voor mensen 

die met spoed op zoek zijn naar een 
woning. Op lange termijn zullen er 
plannen ontwikkeld worden voor 
duurzame woningbouw. Het gebied 
middenin Havelte krijgt daarmee een 
kwaliteitsimpuls.

A  ouw recrea  efunc  e
De gemeente benadrukt dat goed 
overleg met de huidige eigenaar en 
zorgvuldigheid rich  ng huiseigenaren, 
parkgebruikers en de omgeving 
voorop staat. Zij neemt de  jd voor 
het maken van een kwalita  ef goed 
plan en een coulante a  ouw van 
het recrea  ef gebruik. Eigenaren 

van vakan  ehuisjes en andere 
parkgebruikers zijn door de gemeente 
Westerveld uitgenodigd voor een 
informa  ebijeenkomst. 

Vitale vakan  eparken
Het park kwam in beeld door 
gesprekken in het kader van het 
project Vitale Vakan  eparken. Vanuit 
dit provinciale project is de gemeente 
in gesprek met parkeigenaren over 
de toekomst van de parken. Het 
belang van de gemeente is om de 
recrea  esector gezond te houden. In 
overleg met de parkeigenaren en/of 
eigenaren van vakan  ewoningen, kan 
overgegaan worden tot vitaliseren, 
excelleren of het transformeren 
naar een park met een permanente 
woonbestemming, zoals in het geval 
van recrea  ecentrum Hesselte.

 Inzamelingsac  e Voedselbank 
Zaterdag 26 november bij de kerk in Havelte

De kerk in Havelte, Uff elte en Darp houdt op zaterdag 26 november een 
inzamelingsac  e voor de Voedselbank Westerveld. Tussen 11.00 en 12.00 uur 
’s ochtends kunt u producten inleveren bij de kerk in Havelte.

In Nederland leven bijna 1 miljoen 
mensen onder de armoedegrens. Ook 
in onze gemeente is dat het geval. 
De voedselbank helpt diegenen die 
het fi nancieel echt even niet redden 
door ze  jdelijk te voorzien van 
voedselhulp. 
De voedselbank is blij met alle 
ondersteuning die ze krijgen, vooral 
met lang houdbare ar  kelen. Dat zijn 
basisproducten die ze op voorraad 

kunnen houden en die voor de 
gebruikers fi jn zijn om in huis te 
hebben. Voorbeelden hiervan zijn: 
peulvruchten, rijst, groenten in blik, 
pasta, koffi  e en thee, olie, was- en 
schoonmaakmiddelen. 
Als u wilt geven en niet in de 
gelegenheid bent om naar de kerk te 
gaan, is een dona  e ook welkom. Dat 
kunt u doen door een geldbedrag over 
te maken op bankrekeningnummer 

 

NL57RABO 036.33.54.530 van 
de Diaconie onder vermelding 
van ac  e Voedselbank. Of door 
gebruik te maken van onderstaande 
QR-code. Hartelijk dank namens de 
Voedselbank.
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Bridgen op de Brink in Dwingeloo
Op zondag 11 december a.s. staat het “Rondje Brink” in Dwingeloo weer op 
het programma. 

Dan wordt er gebridged in kerstsfeer 
in de herbergen rond de Brink.
Het wordt weer gezellig door de meer 

dan 220 deelnemers die langs de 7 
gelegenheden trekken. 
Midden op de Brink staan vuurkorven 

bij de Kerststal en de Kerstboom.
Daar wordt in de pauze de sfeer 
verhoogd door midwinterhoornblazers 
en glühwein.
Informa  e: mail rondjebrink@gmail.
com, telefoon  0521  592968 of de site 
van Dieverbridge.



12 De Kei - 7e jaargang nr. 22 - 23 november 2022

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

Havelte Sportshirt te bestellen op
https://ilovemeppel.nl/havelte
Overige shirts via drukkerij@kleen.nl

€ 20,-
vanaf

T-shirt, sportshirt
of poloshirt ‘Hunebedden’
Op de achterzijde bedrukt met plaatsnamen 
van wereldsteden, waaronder Havelte 
en op de voorzijde een afbeelding van de Hunebedden.

Verkrijgbaar in dames- en herenmodellen. 
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