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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

Sinterklaasoptocht Havelte
Deze week hebben de kinderen al kunnen genieten van de avonturen van de 
Pieten in Havelte. 
Er waren namelijk 3 fi lmpjes opgenomen en zo zagen zij de Pieten op inkoop 
bij de Havelter ondernemers, maar ook dat zij een duik in het zwembad wilden 
nemen, dat helaas gesloten was. 
Een mooie opwarmer voor de gezellige kleurrijke optocht door het dorp met 
3 Meet&Greet momenten. 

De Pietenband zorgde voor de 
muzikale opening van de stoet, 
gevolgd door Sinterklaas en 
HoofdPiet in de koets, 
de Pietendiscowagen 
sloot de rij. Op 
iedere Meet&Greet 
loca  e mocht de 
prijswinnaar van de 
kleurplaatwedstrijd een 
mooi cadeautje van 
Sinterklaas in ontvangst 
nemen. Er was  jd voor 
contact met HoofdPiet, 
die van vele kinderen 

prach  ge tekeningen kreeg en er 
werden handenvol pepernoten uit 
gedeeld. Ook de grote lijst achterop 

de Pieten discowagen 
was een groot succes: 
er zijn vele prach  ge 
foto’s met Piet 
gemaakt! Op het mooi 
verlichte PietSoerPlein 
was de laatste stop, 
half 6 ’s avonds, een 
prach  ge afslui  ng 
van deze optocht. 
Filmpjes: 
FB Sint in Havelte.      
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De volgende Kei verschijnt op 21 december 2022. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 14 december  
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

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
  1 jan. Uff elte 10.00 uur Ds. Douwe Geertsma (IJhorst) Nieuwjaarsdienst
  8 jan. Havelte 10.00 uur Ds. A. van ’t Zand (Steenwijk) 2e zondag v/d maand

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)

Een ‘Kei’ van een foto

Foto: Bob van ‘t Hoff 

Fietsend langs de weilanden tegen de zon in in de omgeving 
van Havelte zag ik deze zonnestralen over de weilanden 
schi  eren alsof het water betrof. Wat bleek, over alle 
weilanden lag spinrag die deze glans veroorzaakt. Ik had dit 
nog nooit zo gezien. 

Bob van ’t Hoff  

Bazar welfare Havelte groot succes
Zaterdag 26 november jl. werd in de Veldkei te Havelte 
de bazar van de ‘Welfare Handwerkgroepen Havelte’ 
gehouden. Op allerlei kramen stonden zeer uiteenlopende 
handgemaakte ar  kelen te zien. Dat er velen op zoek 
waren naar originele cadeaus voor Sint en Kerst bleek uit 
het feit dat er gre  g gekocht werd. Zoals al  jd vonden de 
geitenwollen sokken gre  g a  rek maar ook schorten en 
handdoekjes deden het goed. 

Mocht u de bazar gemist hebben en u wilt wel graag nog 
iemand verblijden met een origineel cadeau? Kom dan 
langs op maandagmiddag in de Veldkei. Daar is een grote 
voorraad te zien en te koop. 
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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

Corso Frederiksoord sluit het seizoen af 
met jaarlijkse nabespreking
Afgelopen donderdagavond op 1 december kwamen 
corsogroepen, juniorgroepen, commissieleden, 
bestuursleden en juryleden bij elkaar in Nijensleek in 
de kan  ne van Camping de Moesberg voor de jaarlijkse 
nabespreking van de juryrapporten.

De drukbezochte avond werd geopend 
door bestuurslid Wil Broekman, 
gevolgd door het bekend maken van 
de bestuurswissel. Daarna voorzag de 
jury alle wagens van commentaar en 
Johan Bergsma, voorzi  er van Flodder, 
reikte de Poedelprijs en de Harm Baas 
s  muleringsprijs uit.
De jaarlijkse nabespreking van 
Corso Frederiksoord was dit jaar in 
een ander jasje gegoten, voorheen 
werden op deze avond de prijzen 
aan alle groepen uitgedeeld 
maar dit onderdeel was dit jaar 
voor het publiek te zien  jdens het 
corsoweekend op het podium in de 
Floddertent. De grote winnaar was 
Corsogroep De Roomboot BV die 
meerdere prijzen binnenhaalde.
De nabespreking stond in het 
teken van het bespreken van de 
juryrapporten, Jan Vermeijden en 
Mirjam Ramkema afgevaardigden 
van de viertallige jury, voorzagen de 
wagens van alle corsogroepen én de 
juniorgroepen van hun commentaar. 
Elke groep werd uitgebreid besproken 
en er werden veel  ps uitgewisseld, 
zodat iedereen volgend jaar weer 
mooi aan de gang kan gaan. Dankzij 
de enorme boost  jdens de corona- 
periode is het aantal mozaïekgroepen 
fl ink uitgebreid. Daarom werd deze 
groep niet meegenomen in de 
beoordelingsavond. De mozaïeken 
werden beoordeeld door een eigen 
jury.

Uitvindingen & 
ontdekkingen
Op zaterdag 9 
en zondag 10 
september 2023 zal het corsoweekend 
in het teken staan van Uitvindingen 
& ontdekkingen! De corsogroepen 
hebben hun onderwerpen bekend 
gemaakt. Volgende jaar kunnen we 
wagens verwachten met onderwerpen, 
zoals: De kracht van stoom, je angst 
ontdekken en Leonardo Da Vinci.

 Nieuwe voorzi  er
Ook werd deze avond bekend gemaakt 
dat er een nieuwe voorzi  er in het 
bestuur komt. Marjolein Rink komt 
het team versterken en neemt de 
voorzi  ersrol van Joost O   nk over. 
Joost O   nk hee   als voorzi  er veel 
nieuwe ontwikkelingen voor Corso 
Frederiksoord in gang gezet. Zo hee   
hij ervoor gezorgd dat de mozaïekroute 
is uitgebreid en dat de toekomst 
van het corso wordt ges  muleerd 
door de jeugd meer bij het corso te 
betrekken. Onder andere door de 
juniorgroepen op te starten en een 
educa  epakket op te ze  en voor de 
basisscholieren. Iedereen bedankte 
hem hartelijk voor zijn enorme inzet de 
afgelopen vier jaar.

Poedelprijs
Johan Bergsma voorzi  er van Flodder 
reikte zoals elk jaar de Poedelprijs 
uit. Deze ging naar Corsogroep 

Vledderveen die dit jaar bijna 
niet konden deelnemen met een 
corsowagen omdat zij te weinig 
bouwers hadden. Gelukkig ze  e 
de fana  eke ploeg toch door en 
bouwde een veel kleinere wagen 
dan zij normaal op de weg zouden 
neerze  en.

Harm Baas aanmoedigingsprijs
De Harm Baas aanmoedigingsprijs 
werd ook uitgereikt. Deze prijs 
werd in 2019 in het leven geroepen 
ter nagedachtenis aan Harm Baas 
die al  jd erg betrokken was bij 
Corso Frederiksoord. De prijs is een 
aanmoediging voor een individu of 
groep die zich op een bijzondere wijze 
voor het corso hee   ingezet. Dit jaar 
ging de prijs naar Jancko Smit die 
 jdens het corsoweekend een persoon 

gered hee   die onwel was geworden. 
Een heel mooie daad die volgens de 
commissie van deze prijs gewaardeerd 
moest worden.

Johan Bergsma kijkt uit naar een 
mooie samenwerking volgend jaar 
met Corso Frederiksoord. Kersverse 
voorzi  er Marjolein Rink hoopt dat 
het publiek weer kan genieten van een 
mooi corsoweekend waar iedereen 
met elkaar kan samenkomen.
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DSW-avond over ‘natuur 
en evenementen’ in trek 
De frac  e van Duurzaam Sterk 
Westerveld beleefde de drukst 
bezochte vergadering ooit. Het 
thema ‘natuur en evenementen’ 
bracht zowel natuurbeschermers 
als organisatoren van evenementen 
naar de Veldkei in Havelte. Met meer 
dan 70 deelnemers was de zaal goed 
gevuld. 

Conclusie van de avond: Op  jd 
beginnen met organiseren! En neem 
de stappen in de aanvraag serieus. 
Problemen waar organisatoren bij 
Natura 2000 gebieden tegenaan 
lopen zijn dure onderzoeken zoals de 
natuurtoets en Aeriusberekeningen. 
“Voor kleine evenementen met 
weinig gevolgen voor natuur zijn 
de kosten hiervan te hoog”, gaven 
deelnemers aan. Het gevolg is dat 
juist kleine evenementen geen 
kans van slagen meer hebben. 
Vanuit de zaal werd daarom de 
vraag aan de gemeente gesteld om 
te onderzoeken of het verdelen 
van onderzoekskosten mogelijk is 
door evenementenonderzoeken te 
combineren. 

Eric Menkveld van 
Natuurmonumenten en Catrien 

Scholten van de provincie Drenthe 
vertelden waar aanvragen aan moeten 
voldoen en waar rekening mee 
moet worden gehouden. Zo kunnen 
broedende vogels en kwetsbare 
loca  es het nodig maken om 
aangevraagde routes aan te passen. 
“Ben je laat met aanvragen, dan is 
die  jd er vaak niet meer.” Vandaar 
het dringende advies om op  jd aan 
de slag te gaan met de vergunningen. 
Ondanks dat blijken veel evenementen 
nog steeds mogelijk. 

Emo  oneel betoog over natuur 
De aanleiding voor de avond zijn ook 
tegenstrijdigheden. Steunfrac  elid 
Roelof Prikken hield hierover een 

emo  oneel betoog. “Het gaat 
niet alleen over de ingewikkelde 
vergunningen. De natuurdoelen om 
het Hol  ngerveld te verna  en en 
te verschralen verna   ng hebben 
meer stuk gemaakt dan dat het 
opgeleverd hee  . Dat geldt ook 
voor verdwijnende zandpaden en 
zandverstuivingen. Soorten zijn 
achteruitgegaan en het aantal 
exo  sche woekerplanten fl oreert.” 
Zijn pleidooi om juist plaatselijke 
dorpsgemeenschappen, verenigingen 
te betrekken bij beheer en 
veranderingen wordt naar aanleiding 
hiervan door Natuurmonumenten 
opgepakt. Hij is blij met de uitnodiging 
om hierover in gesprek te gaan.

Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389
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Elke maandag: 
-  Repe   e Vrouwenkoor De Liesterkrallen - 

De Veldkei, Havelte - 9.30-11.30 uur
-  Welfare Handwerkgroep Havelte -
  De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
- Seniorengym - De Veldkei - 13.30-14.45 uur
-  Repe   e Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte -

19.30-21.45 uur
Elke dinsdag: 
- Koffi  e-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.30-11.30 uur
- Odensehuis - inloop 10.00-16.00 uur
-  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: 
-  Mondharmonicaclub "De Deurdouwers" - De Veldkei, 

Havelte - 10.00-11.30 uur
- Odensehuis - inloop 10.00-16.00 uur
Elke 2e za. v.d. maand: Repaircafé Havelte - 
De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur
Laatste vrijdag v.d. maand: Eten wat de pot scha   - 
De Veldkei, Havelte - 12.00 uur

  7 dec. De Kei nr. 23
  9 dec. Film Mothering Sunday - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur 
11 dec. Bridgen ‘Rondje Brink’
11 dec. Workshop ‘Kerstliedjes zingen’ - Clemenskerk, Havelte - 15.00-16.30 uur
11 dec. Wereldlichtjesdag - De Poort, Zomerdijk 10a, Meppel - inloop 18.30 uur
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 - 10.00 uur
18 dec. Optreden Liesterkrallen - Clemenskerk Havelte - 14.30 uur
21 dec. De Kei nr. 24
29 dec. Italiaans kerstconcert; Apollo Ensemble - Clemenskerk Havelte - 20.00 uur
  7 jan.  'De Spikerhof' (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte - geopend voor publiek van 13.30-16.00 uur
11 jan. De Kei nr. 1
19 jan. Vrouwenvereniging Havelte; T. 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
25 jan. De Kei nr. 2
  8 feb. De Kei nr. 3

Agenda

Annerie Kremer 
Uitvaartzorg

 
(0522) 24 50 21  

 www.kremeruitvaartzorg.nl

Zondag 11 december Wereldlichtjesdag inloop 18.30 uur 
De Poort, Zomerdijk 10a Meppel

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
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‘De Brincksanghers’ 
bakken ze weer bruin
Ook dit jaar organiseert het 
mannenkoor ‘De Brincksanghers’ 
uit Havelte weer de bekende 
oliebollenac  e en wel op 29, 30 en 
31 december!

Bij ‘De Veldkei’ in Havelte wordt een 
professionele bakkraam ingericht. 
Daar bakken de koorleden volgens het 
 bekende recept dan weer de heerlijke 
oliebollen, met en zonder krenten.

Op bovenstaande dagen staat ons 
verkoopteam voor u klaar. Voor 
versgebakken oliebollen kunt u dan 
terecht bij de Albert Heijn in Havelte 
en in ‘De Veldkei’. 
De verkoop  jden zijn donderdag 
29 december vanaf 11.00 uur, vrijdag 
30 en zaterdag  31 december vanaf 
9.00 uur. 
Voor elke dag 
geldt…. zolang de 
voorraad strekt. 
Dus Op=Op!

 Kerst… een  jd om het leven te bezingen!
Het is weer december en de kerstliedjes stromen via radio en 
streamingsdiensten de huiskamers, auto’s, kantoren etc. weer binnen. 
Soms gewoon om naar te luisteren, soms heerlijk om ongegeneerd hardop mee 
te zingen. Dat doe ik soms ook, maar alleen in de auto, ik wil de rest van de 
wereld niet belasten met het geluid dat er dan uit komt.

Hee   u dat ook, en wilt u het anders? 
Gewoon een paar basis  ps en tricks 
om lekkerder te gaan zingen? 
En houdt u van Kerstliedjes? 

Dan zit u zondagmiddag 11 december
goed in de Clemenskerk in Havelte.
Daar gee   Sinje Kiel een workshop 
kerstliedjes zingen. Sinje Kiel,  inwoner 
van Havelte, is geschoold op het 
conservatorium en neemt ons mee op 
reis door verschillende landen. Wat 
zingen ze daar aan kerstliederen? We 
gaan ze horen en zelf zingen/oefenen 
in het koor van de kerk. Bekende en 
minder bekende kerstliedjes komen 
voorbij. 
U hoe   dus echt geen geschoolde 
zanger te zijn om mee te doen. 

Samen zingen is gewoon leuk en gee   
energie. Vele stemmen samen klinken 
al heel snel goed en mooi!

Wel graag voor deze keer opgeven als 
u komt (lerendeweg@outlook.com). 
De workshop is van 15.00 uur tot 
16.30 uur. Inloop met koffi  e en thee 
vanaf half 3. Deelname is gra  s; een 
vrijwillige bijdrage in de kosten wordt 
op prijs gesteld.

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP 
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur 

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

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. 

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.



De Kei - 7e jaargang nr. 23 - 7 december 2022 7

Inzamelingsac  e voor Voedselbank bij supermarkten 

In de gemeente Westerveld maken 
een wisselend aantal huishoudingen 
gebruik van het aanbod van de 
voedselbank. Door middel van 
screening wordt steeds bepaald 
of een huishouding in aanmerking 
komt. Jammer genoeg is het aanbod 
van volwaardige producten vaak 
niet evenredig met de behoe  e. 
Het streven is per gezin 25 
consumenteneenheden per week in 
het voedselpakket. De ac  e om  goede 
houdbare producten in te zamelen 
is noodzakelijk om de komende  jd 
de pakke  en voor de klanten aan te 

vullen, zodat er een aantal redelijk 
gezonde maal  jden gemaakt kunnen 
worden. 
OPROEP vanuit Voedselbank 
Westerveld aan alle inwoners, die het 
kunnen missen: wilt u iets doneren 
voor de mensen in onze gemeente, 
die door wat voor oorzaak dan ook, 
 jdelijk niet meer in staat zijn om 

zelf voldoende te voorzien in hun 
dagelijkse behoe  e aan eten en 
drinken. In de supermarkten zijn 
lijstjes beschikbaar met te doneren 
producten. Alleen houdbare 
producten worden gevraagd, zodat die 

Op zaterdag 10 december aanstaande wordt door de voedselbank Westerveld 
een inzamelingsac  e gehouden voor de 46 aangesloten huishoudens in 
Westerveld. Er zijn op deze dag vrijwilligers bij de supermarkten aanwezig om 
de klanten op de ac  e te a  enderen en vragen te beantwoorden. De ac  e 
wordt gehouden in samenwerking met de supermarkten in Westerveld.

enig  jd opgeslagen kunnen worden. 
Ook staan er speciale verzameldozen 
voor DE punten, lever uw punten in 
voor gra  s koffi  e voor de voedselbank!
Uiteraard houdt VB Westerveld 
zich het hele jaar door aanbevolen 
voor gi  en, zowel in natura 
als fi nancieel (per bank: rek.
nr. NL55RABO0101056672 o.v.v. 
Westerveld). De Voedselbank hee   de 
ANBI status.

Op de website van Voedselbank 
Zuidwest Drenthe, waar VB 
Westerveld, samen met Meppel en 
Hoogeveen deel van uitmaakt, vindt u 
meer informa  e over de voedselbank: 
www.voedselbankzuidwestdrenthe.
nl. Het mailadres en telefoonnummer 
staan daarop vermeld. 

Wie komt ons 
bezorgteam versterken?
Dagelijks bezorgen wij tussen de middag 
vanuit onze locatie aan de Hofweg warme 
maaltijden aan mensen die (tijdelijk) niet zelf 
kunnen koken.

Voor het bezorgen van deze warme maaltij-
den in Havelte en omgeving zijn wij op zoek 
naar een vrijwilliger die het team komt verst-
erken.

Het kost een uurtje per dag gedurende een 
week, eens per vijf weken.

Voor meer informatie of 
opgave: 

bel Janneke Schieving 
06 51902154 
(van maandag t/m 
donderdag).

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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Zondag 11 december Wereldlichtjesdag 
bij ‘De Poort’
Sinds 1997 is het ieder jaar op de 2e zondag in december 
Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen mensen bij elkaar om 
overleden kinderen te herdenken en steken zij om 19.00 uur 
een kaarsje aan. Dit jaar is dat zondag 11 december. Door 
de verschillende  jdzones in de wereld ontstaat hierdoor 
een golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt 
voor de mensen die hun kind hebben verloren en daarbij 
mogen beseff en dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.

Ook in Meppel ontsteken we op 
zondag 11 december het licht ter 
nagedachtenis aan alle kinderen die 
overleden zijn, waar ook ter wereld. 
Met een bijeenkomst vol aandacht 
en symboliek, onder meer door het 
aansteken van kaarsjes, het noemen 
van de namen van de overleden 
kinderen, mooie muziek, een gedicht 
en een verhaal.

De bijeenkomst 
vindt plaats bij 
‘De Poort’, Zomerdijk 10a in Meppel 
(ingang Algemene Begraafplaats) en is 
vrij toegankelijk voor iedereen die zich 
betrokken voelt bij het verlies van een 
kind. Of dat nu lang of kort geleden 
is. De ontvangst is vanaf 18.30 uur, de 
bijeenkomst start om 19.00 uur. 

De avond wordt georganiseerd 
door Annerie Kremer uitvaartzorg. 
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar 
je mag de naam van je kind(eren) 
eventueel wel alvast doorgeven via 
info@kremeruitvaartzorg.nl. 

Foto: Anne Weidinger Fotografi e

Vrijdagavond 9 december Film in de Veldkei
Mothering Sunday
Jane is een dienstmeisje bij een aristocra  sche 
familie. Zij bezoekt op moederdag in 1934 haar 
geheime minnaar Paul, die verloofd is met een ander. 
De dag krijgt een drama  sche wending. 

Jane neemt daarna ontslag en groeit uit tot een 
gevierd schrijfster. Haar ervaring op deze dag speelt 
daarin een grote rol.

Mooie kostuumfi lm met prach  ge 
rollen van o.a. Colin Firth, Olivia 
Colman en Odessa Young

Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 
19.30 uur.
Entrée: € 7,50 
Reserveren bij Lourens Koomans, 
tel. 0521 340460 of 
e-mail: koomans@wxs.nl

Kerstoratorium in de Clemenskerk in Havelte
Op zondagochterd 18 december wordt het Kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’ 
uitgevoerd door het Kerkkoor Havelte, aangevuld met gastleden.
Het Kerstoratorium is een bekend stuk in het Nederlands, dat geschreven is 
door Johan Bredewout uit Kampen. Het gaat over de verwach  ng en de komst 
van het kind, Jezus. In het stuk zi  en bekende (Kerst)melodieën. Tussendoor is 
er samenzang van bekende Nederlandstalige kerstliederen.

Dit oratorium wordt in de 
Clemenskerk in Havelte door het 
Kerkkoor voor het eerst uitgevoerd. 
Het komt in de plaats van de reguliere 
kerkdienst. Een lector vanuit de kerk 
verzorgt de verbindende teksten. In de 
prach  ge sfeervolle kerk wordt u door 
het koor, het spel en de samenzang 
in de kerststemming gebracht. Het 
koor staat onder leiding van  Johan 
Rodenhuis en wordt op de piano 

begeleid door Ruth Pos, zij komen 
beiden uit Nijeveen en hebben ruime 
ervaring met de begeleiding van 
(project)koren. Verder werkt organist 
Gerard Wesselink uit Ruurlo aan de 
uitvoering mee. Hij is een bekende en 
ervaren organist uit de Achterhoek.
 Het Kerstoratorium begint om 10.00 
uur en duurt ongeveer een uur. 
Deze dienst wordt van harte bij u 
aanbevolen.
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Westerveldvoorelkaar organiseert grootste blijmaak-ac  e van de gemeente 
Westerveld voor alle vrijwilligers  
7 december 2022 is het de Dag van de Vrijwilliger. Voor alle inwoners die 
zich over het lot van een ander hebben on  ermt, is er een lot uit de ‘Do 
Good Loterij’ - de grootste blijmaak-ac  e van gemeente Westerveld. De 
ruim 5.000 prijzen zijn gedoneerd door het bedrijfsleven.

“We vinden het geweldig dat 
er elk jaar zoveel mensen voor 
elkaar klaar staan. Dat is deze 
winter noodzakelijker dan 
ooit”, vertelt Lianne Dolstra van 
Westerveldvoorelkaar. “Van 
energiearmoede tot eenzaamheid 
 jdens de feestdagen. Het zijn geen 

makkelijke weken. Dat zien we ook 
aan het aantal nieuwe hulpvragen op 
het pla  orm. Maar we zien óók elke 
dag dat we elkaar niet in de kou laten 
staan. Voor al die duizenden inwoners 
die er in gemeente Westerveld voor 
elkaar zijn, organiseren we de grootste 
blijmaak-ac  e: de Do Good Loterij”. 

Loterij
“Het idee van de loterij is simpel. Heb 
je dit jaar vrijwilligerswerk gedaan 
of je op een andere manier over het 
lot van een ander of je omgeving 
on  ermd? Dan krijg je een lot voor 
de Do Good Loterij. Maar de loten 
zijn niet te koop, net zoals de waarde 
van vrijwilligerswerk niet in geld uit te 
drukken is.”

Met ruim 5.000 te winnen 
prijzen is de loterij goed gevuld. 
Een greep uit prijzenpot: gra  s 
kerstkaartjes versturen, kadobonnen 
en entree  ckets voor dagjes weg, een 
hotelovernach  ng en zelfs een fi ets.

Lianne Dolstra vertelt: “De loterij 
wordt gesponsord door het 
bedrijfsleven. Daar zijn we dankbaar 
voor, want ook zij hebben het het 
afgelopen jaar niet makkelijk gehad. 
Mooi dat iedereen zo met zijn eigen 
kracht impact maakt. Met deze 
grootste blijmaak-ac  e van Nederland 
inspireren we iedereen om het verschil 
te blijven maken.”

Grootste blijmaak-ac  e
De blijmaak-ac  e is niet alleen de 
grootste in gemeente Westerveld. 
De loterij is onderdeel van een 
samenwerking met ruim 60 
gemeenten in Nederland. “Samen 
vormen ze de grootste blijmaak-
ac  e van Nederland. Want samen 
staan we sterker. In dit geval kunnen 

we zo meer mensen bereiken en 
blijmaken. En ja, ook meer cadeautjes 
verzamelen,” aldus Lianne Dolstra.

Meedoen
Westerveldvoorelkaar nodigt iedereen 
die iets goeds hee   gedaan maar nog 
geen lot hee   ontvangen uit om hun 
lot op te halen op 7 december op 
www.Westerveldvoorelkaar.nl. “En 
mocht je dan toevallig een leuke do 
good ac  viteit in je buurt ontdekken, 
dan mag je je daar natuurlijk ook voor 
aanmelden”, voegt Lianne Dolstra 
er met een knipoog aan toe. Ook 
maatschappelijke organisa  es kunnen 
hun vrijwilligers gra  s aanmelden. 

Aanmelden kan van 7 t/m 14 
december. De prijzen worden in 
de laatste 3 weken van december 
uitgereikt. 

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 

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.

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

Foto: kerstmarkt.volksfeesthavelte.nl
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Boerderijwinkel De VeldhofBoerderijwinkel De Veldhof
Biologische gourmetschotel € 21 75 
Gourmetten met het eigen gezin. Maak het 
naast gezellig ook super lekker met onze 
gourmetschotels. Het gourmetvlees komt 
van ons eigen rundvee. De schotel bevat 
biefstukjes, spiesjes, hamburgers, worstjes 
en rundvleesreepjes. De schotel is voor 4 
volwassenen en bevat 250 gram rundvlees 
per persoon. 

Bestel uw schotel voor 11 december en haal 
deze 23 of 24 december op.  

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

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

We bezorgen binnen de 
gemeente Westerveld ook aan huis!

Rikus Jager is herbenoemd als burgemeester van de 
gemeente Westerveld. Dinsdagavond 29 november 
beëdigde commissaris van de Koning, Je  a Klijnsma, 
hem voor zijn derde ambtsperiode in de raadzaal van het 
gemeentehuis in Diever.

Rikus Jager beëdigd voor derde termijn als burgemeester van Westerveld

De commissaris van de Koning stelde 
dat een derde termijn voor een 
burgemeester “oprecht bijzonder” 
is. Ze zei over burgmeester Jager 
dat hij een betrouwbare en stabiele 
factor is in Westerveld met al  jd een 
luisterend oor voor zijn inwoners, 
tussen alle Drentse burgemeesters 
zeker een par  j meeblaast en staat 
voor Westerveld.

Waardering
Gerjo Ballast als vicevoorzi  er 
van de raad en Henk Doeven als 
locoburgemeester spraken hun 
waardering uit voor Rikus Jager. Ballast 
zei onder meer: “De burgemeester 
staat voor de veiligheid van ons allen, 
als een nestor die de rust kan bewaren 
en verantwoordelijkheid neemt.” 

Henk Doeven 
gaf aan dat Rikus 
Jager er is voor 
mensen die het 
moeilijk hebben. 
“Je bekommert je 
om deze mensen”, 
zei Doeven tegen 
de burgemeester, “en gaat naar ze toe. 
Bij problemen ben je er. Je bent heel 
toegankelijk en bereikbaar”.

Herbenoeming
Na iedere periode van zes jaar 
kan een burgemeester worden 
herbenoemd. In het najaar van 
2021 doorliep commissaris van de 
Koning Klijnsma samen met leden 
van de gemeenteraad de procedure 
gericht op herbenoeming van de 

burgemeester. In december van het 
vorig jaar besloot de gemeenteraad 
om burgemeester Jager bij de 
minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrela  es aan te bevelen 
voor herbenoeming. Rikus Jager is 
sinds 1 december 2010 burgemeester 
van Westerveld. Daarvoor was hij lid 
van de Tweede Kamer (2002-2010). 
Hij begon zijn poli  eke carrière als 
raadslid in Appingedam (1982-1994).

T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

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

altijd scherp!altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn
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www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Hoe staat het met de Optrommelac  e, de drie 
eiken en de vlaggenmast?
Vervolg optrommelac  e
Na de succesvolle optrommelac  e zijn de resultaten op 8 september jl. 
gepresenteerd in de Veldkei. Na de presenta  e zijn de uitkomsten verdeeld 
onder 11 groepen die we tafels hebben genoemd. Elke tafel hee   een trekker 
en één of meerdere deelnemers. De tafels hebben in twee maanden de 
resultaten van de optrommelac  e verder uitgewerkt. 

Op 9 november hebben alle trekkers 
van de tafels de resultaten besproken 
 jdens een werkoverleg in de Veldkei. 

Tijdens het werkoverleg is er een 
redac  e gevormd die de resultaten 
gaat verwerken in een nieuwe 
Dorpsvisie. Op het moment dat er een 
concept versie van de nieuwe visie 
ligt, gaan we met zo veel mogelijk 
Havelters in twee avonden die versie 
bespreken. Het resultaat van die 
twee besprekingen verwerken we in 
de defi ni  eve versie van de nieuwe 
Dorpsvisie.
Ondertussen zijn er nog heel veel 
punten die opgehaald zijn met de 
optrommelac  e die niet konden 
bijdragen aan de visie omdat het 
bijvoorbeeld over een actueel 
probleem ging zoals een losliggende 
stoep. Voor die punten wordt een 
werkgroep gestart die deze punten 
gaat bekijken en waar mogelijk ac  es 
gaat ondernemen.

Drie Eiken
Op de hoek van de 
Havelterschapendri   en de Hofweg 
stonden 3 in elkaar vervlochten 
eiken. Deze zijn omgewaaid. Mede 
dankzij de bewoners van de Havelter 
Schapendri   46, Landschapsbeheer 
Drenthe en de Dorpsgemeenschap 
Havelte zijn er 3 nieuwe in elkaar 
vervlochten eiken weer terug 
geplaatst.

Vlaggenmast Piet Soerplein
Na de verbouwing van het plein stond 
met kerst de kerstboom deels achter 
de wal die om het Piet Soerplein 
ligt. Beter zou zijn om de “boom” 
op de wal te plaatsen. Hiernaast 
ontbrak er op het Plein nog een 
vlaggenmast waar de Havelter vlag 
aan wappert (oude gemeentevlag). 
De Dorpsgemeenschap hee   dat 
opgepakt. In de wal aan de zuidkant 
van het plein is nu een mastvoet 

ingegraven waar na Sinterklaas de 
mast op komt te staan. Met kerst 
kunnen de lichtjes van de “boom” 
eraan geplaatst worden. 
De feestcommissie hee   de mastvoet 
geplaatst en gaat de vlaggenmast 
en de “boom” plaatsen. Deze 
zijn beschikbaar gesteld door 
Tandartsenprak  jk Dekker. De 
Dorpsgemeenschap zorgt, nadat de 
“boom” weer weg is, dat de vlag in top 
komt.    

Bestuur Dorpsgemeenschap Havelte
Bij de ALV in april 2023 treden 
de voorzi  er en de secretaris om 
persoonlijke redenen af. Als bestuur 
zoeken we daarom naar nieuwe 
bestuursleden om het bestuur te 
versterken. Bent u geïnteresseerd 
of hee   u vragen over een 
bestuursfunc  e kunt u via info@
dorpsgemeenschapHavelte.nl contact 
opnemen.  

Feestelijk Italiaans Kerstconcert in de Clemenskerk in Havelte 
door het gerenommeerde Apollo Ensemble

Dit kerstconcert zal in de laatste 
anderhalve week van dit jaar worden 
uitgevoerd in Almere, Leeuwarden, 
Amsterdam … en dus in Havelte. De 
Clemenskerk zal geheel in kerstsfeer 
zijn ‘aangekleed’. 
Het Apollo Ensemble is een 
interna  onaal gezelschap, de musici 
komen uit alle windstreken. Het 
gezelschap hee   op veel grote 

interna  onale podia gespeeld. 
Het concert wordt mede mogelijk 
gemaakt door een subsidie van het 
Cultuurfonds Westerveld. 

Het Kerstconcert op 29 december 
begint om 20.00 uur; de Clemenskerk 
is vanaf 19.15 uur open. Het concert 
duurt tot 21.15 uur; er is geen pauze. 
In de kerk kunt u voor en na het 

Op donderdagavond 29 december 2022 om 20.00 uur voert het Apollo 
Ensemble onder leiding van David Rabinovich een sprankelend Italiaans 
Kerstconcert uit. Een concert zoals dat in de barok-periode geklonken zou 
kunnen hebben. Er worden vocale en instrumentale werken van Monteverdi, 
Corelli, Vivaldi en Scarla    uitgevoerd. Het gehele programma vindt u op 
www.apollo-ensemble.nl/event/italiaanse-kerstvesper.

concert tegen contante betaling 
koffi  e, thee en warme chocolademelk 
verkrijgen.
Kaarten: € 22,50 per persoon (€ 12,50 
voor 18-min); ze zijn verkrijgbaar 
via een mailtje naar kaartverkoop@
podiumparel.nl

Dit concert wordt georganiseerd 
door PodiumParel Westerveld (www.
podiumparel.nl). 
PodiumParel wil muzikale, theatrale, 
literaire en andere culturele 
ac  viteiten in Westerveld en omgeving 
organiseren. U bent daarbij steeds van 
harte welkom. 
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Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 827 828 55
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.

 
 Uitzwaaien

Terwijl echtgenote en dochter bezig zijn met het halen van koffie en thee begint hij
tegen me te praten: ‘Een bijzonder beroep heb je, ik zou het niet kunnen.’ Ik probeer
het ijs te breken: ‘Dat hoor ik vaker, maar ik bewonder mensen die les kunnen geven
aan een klas met dertig kinderen.’ Er komt een lach op zijn gezicht: ‘Precies dat heb ik
jarenlang gedaan. Met heel veel liefde en plezier.’ 
Tegen de tijd dat de dampende kopjes en de doos met koekjes op tafel staan hebben
wij aan elkaar uitgesproken hoe belangrijk het is, om juist dat te ervaren in je werk.

Er volgt een mooi en open gesprek, over de wensen die hij heeft voor zijn naderende afscheid. Hij vertelt,
ik vraag en zijn vrouw en dochter vullen aan. Hij wil niets aan het toeval overlaten. Ook de rouwkaart moet
perfect zijn. Heel stellig is hij:  ‘Niet van dat dunne flutter papier en beslist een opmaak die klopt.’ 
Ik beloof binnenkort een proefdruk te laten zien. 
 ‘Het geeft me rust dat je geweest bent.’ Hij zegt het met een zucht, duidelijk opgelucht. Hij loopt met me
mee. Als ik wegrij, zie ik hem in mijn achteruitkijk spiegel op de oprit staan. Hij zwaait me uit tot ik uit zijn
zicht ben verdwenen. Dat gebaar ontroert me. 
Twee weken later haal ik de proefdruk van de kaart bij de drukker, om vervolgens door te rijden naar hem en
zijn gezin. Onder de indruk zijn ze. ‘Prachtig. Dit overtreft echt onze verwachting. Weer iets afgerond.’ 
Hij zegt het terwijl hij me aankijkt, de kaart in zijn hand. Uit hoe we met elkaar verder praten blijkt dat het
voor zijn naasten soms best confronterend is dat hij bezig blijft met details, terwijl zij bezig zijn met afscheid
nemen van hem. 
Wanneer ik vertrek laat zijn vrouw me uit. Als ik op de oprit sta zie ik dat hij opstaat. Terwijl hij leunt op de
tafel zwaait hij naar me van achter het raam. Voor ik in mijn auto stap, kijk ik nog een keer om en zwaai terug.
Een relatief korte periode ligt nog voor ons, voor hij zal overlijden en we hem over zullen brengen naar het
rouwcentrum. En het moment daar is, dat hij voor de laatste keer zijn huis verlaat, terwijl zijn vrouw en
dochter op de oprit staan om hém uit te zwaaien. 

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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