
De Kei - 8e jaargang nr. 1 - 11 januari 2023 1

De Kei
Uitgave van
Drukkerij Kleen V.O.F.

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
T 0522 255449
E dekei@kleen.nl
I www.kleen.nl

Tweewekelijks regioblad voor Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp |  8e jaargang nr. 1 | 11 januari 2023

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 Uffelte 
0521 35 03 35

Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17, 7973 KZ Darp

0521 342 250

Foto en ontwerp: Han de Kruyf, Havelte
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De volgende Kei verschijnt op 25 januari 2023. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 18 januari  
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/Uffelte

15 jan. Havelte 10.00 uur Ds. M. Gaastra afscheid/bevestiging ambtsdragers
18 jan.  Molenhof 19.00 uur Mw G. Bijl-Valk
22 jan. Havelte 10.00 uur Ds. D. Kits (Bovensmilde)  
29 jan. Havelte 10.00 uur Ds. J. Vonk (Blokzijl) 
  5 feb. Uffelte 10.00 uur Ds. DS de Vries (Leeuwarden)  

Belangrijke Informatie
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.coachpraktijknika.nl

MUZIEKSPEL, praktijk voor muziektherapie
Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317

REGELVERMELDING: • 1 regel € 49,50 • 2 regels € 60,50 
• 3 regels € 84,70 • 4 regels € 108,90 per jaar (excl. BTW)

Particuliere advertentie
Heeft u iets te koop? 

Zet het in De Kei! 

€ 0,26 per mm. 
Min. advertentiebedrag € 7,50

 Heb jij de leeftijd van 13 jaar of ouder?
 Vind je het leuk om geld te

verdienen met maar 1 keer in de
week bezorgen? 

 Vind jij buiten werken niet erg?
 Is vroeg opstaan ook niet jouw ding?

BEZORG(ST)ER GEZOCHT 

Voor de bezorging van folders en 
weekbladen zijn wij opzoek naar jou! 

Reageer snel! 
(0528) – 262 850 

Of stuur een e-mail naar: 
bezorgers@uwverspreider.nl
Direct aanmelden? Ga naar 

www.uwverspreider.nl  

MET SPOED
BEZORG(ST)ER GEZOCHT IN 

Havelte/Darp!
Voor de bezorging van De Kei 

en De Westervelder-Wolder Courant, 
zijn wij op zoek naar jou!

Heb jij de leeftijd van 13 jaar of ouder? 
Vind je het leuk om geld te verdienen 

met maar 1 keer in de week bezorgen?
Vind jij buiten werken niet erg?

Is vroeg opstaan ook niet jouw ding?

Reageer snel!
0528 - 262 850

of stuur een e-mail naar: 
bezorgers@uwverspreider.nl 

Direct aanmelden? 
Ga naar www.uwverspreider.nl

 Heb jij de leeftijd van 13 jaar of ouder?
 Vind je het leuk om geld te

verdienen met maar 1 keer in de
week bezorgen? 

 Vind jij buiten werken niet erg?
 Is vroeg opstaan ook niet jouw ding?

BEZORG(ST)ER GEZOCHT 

Voor de bezorging van folders en 
weekbladen zijn wij opzoek naar jou! 

Reageer snel! 
(0528) – 262 850 

Of stuur een e-mail naar: 
bezorgers@uwverspreider.nl
Direct aanmelden? Ga naar 

www.uwverspreider.nl  

Boerderijwinkel De VeldhofBoerderijwinkel De Veldhof

Begin het jaar goed met rauwe melk!Begin het jaar goed met rauwe melk! 
Tap bij ons biologische rauwe melk, 
rechtstreeks van onze melkkoeien. 
Deze melk is niet bewerkt, puur natuur.  
Een glas rauwe melk, dat is lekker en 
gezond! Onderzoeken tonen aan dat rauwe 
melk de weerstand versterkt.

Kom langs om te proeven en ervaar de smaak 
van rauwe melk!

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!
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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

Drentenierdersmiddag
Je bent wat ouder, gepensioneerd 
en een levensgenieter pur sang. 
Neergestreken in ons mooie 
Drenthe heb je het druk met allerlei 
activiteiten. Je oude contacten 
verdwijnen wat uit beeld en je zoekt 
aansluiting bij de nieuwe mensen 
om je heen. Je wilt ze leren kennen, 
samen aan activiteiten deelnemen en 
wellicht nieuwe dingen uitproberen. 

Drentenierdersmiddagen zijn 
vooral bedoeld voor wat oudere 
levensgenieters, oorspronkelijk 
afkomstig van buiten de gemeente 
Westerveld. De eerstvolgende is op 
donderdag 19 januari. De toegang is 
gratis en van te voren opgeven is niet 
nodig. De tijden zijn van 15.00 uur tot 
17.00 uur met een inloop vanaf 14.30 
uur. De Drentenierdersmiddagen 
worden gehouden in Het Landhotel, 
Groningerweg 6 in Diever. 

Voor meer informatie zie onze website 
www.drentenierders.nl

Jaarwisseling in Westerveld goed verlopen
In de gemeente Westerveld is de jaarwisseling goed verlopen. Gisteren, 
op oudejaarsdag, bezocht burgemeester Rikus Jager zo’n 20 plekken in de 
gemeente waar met carbid werd geschoten. De afspraken die hiervoor 
waren gemaakt, zijn goed nagekomen. Ook de regels voor vuurwerk zijn in 
Westerveld goed nageleefd. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan, die 
vermeldenswaard zijn.

Het carbidschieten is een eeuwenoude 
traditie en cultureel erfgoed, ook in 
Westerveld. “Ondanks het slechte 
weer was er een goede sfeer in 
Westerveld tijdens deze jaarwisseling”, 
zegt burgemeester Rikus Jager. “Ik 
ben heel blij dat ook dit jaar de 
jaarwisseling weer gezellig, veilig en 
zonder noemenswaardige schade is 
verlopen.”

In gesprek
Als voorbereiding op de jaarwisseling 
ging de gemeente Westerveld 
in gesprek met jongeren die 
carbidschieten. Dit om de 
jaarwisseling gezellig en veilig te 
laten verlopen en de overlast te 
beperken. De burgmeester noemt het 

contact met de carbidgroepen in zijn 
gemeente “zeer goed”.
Jager: “Om de goede sfeer te 
bewaren, zijn er goede afspraken 
gemaakt over het carbidschieten en 
hebben de carbidgroepen bepaalde 
maatregelen genomen.” Zo zijn er op 
verschillende plekken in Westerveld 
autobanden onder de carbidbussen 
gelegd om het geluid te dempen, 
zijn er afspraken gemaakt over een 
eindtijd en contacten gelegd met 
omwonenden van de plekken waar 
met carbid wordt geschoten.
Tijdens de ronde door Westerveld op 
oudejaarsdag deelde de gemeente 
gehoorbeschermers, ballen om weg 
te schieten en oliebollen uit aan de 
carbidgroepen.

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

Kijk op:
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Acht circulaire projecten in de 2e Expeditie Circulair Westerveld
Vakjury kiest vier nieuwe inzendingen en vier projecten stromen door

In een open oproep heeft Collectief Circulair Westerveld voor de tweede keer inwoners en ondernemers die werk 
willen maken van hun circulaire ambities uitgedaagd om mee te doen aan de Expeditie Circulair Westerveld. Uit de 
inzendingen heeft een deskundige vakjury vier projecten geselecteerd. Zij mogen rekenen op tijd, kennis en ruimte om 
hun netwerk te vergroten en op hulp om circulaire ambities versneld te ontwikkelen. Samen met de vier doorstromers 
uit de eerste expeditie bestaat de Expeditie Circulair Westerveld 2023 uit acht projecten.

Expeditie Circulair Westerveld
Met de open competitie wil Collectief 
Circulair Westerveld de transitie naar 
circulair produceren en consumeren 
in Westerveld versnellen. Dit doet zij 
door te:
1.  inspireren door het aanboren van 

nieuwe frisse projecten en niet 
gevestigde meningen;

2.  innoveren met op wederkerigheid 
gestoelde publiek-private-
particuliere participatie;

3.  verbinden met de eigen 
ontwikkelkracht van mensen;

4.  inzetten voor de ontwikkeling van 
beroeps- en burgercompetenties 
voor een circulaire economie.

In een circulaire samenleving doet 
iedereen mee en komt vraag en 
aanbod samen. Daarom werken 
de deelnemers – ondernemers, 
inwoners, ambtenaren en studenten 
– in de Expeditie Circulair Westerveld 
met elkaar aan de projecten. In de 
expeditie zijn drie vertrekpunten: 
IDEE, START en GROEI. Ieder project 
krijgt de support die past bij de fase 
van het project. De mensen met een 
circulair idee worden ondersteund 
door Noordelijk Innovatielab Circulaire 
Economie (NICE). De begeleiding van 
de starters en groeiers is in handen 
van Versnellingshoeve ’t Kiemt en 
Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. 
De expeditie wordt mede mogelijk 
gemaakt dankzij een bijdrage van 
Gemeente Westerveld en Regio Deal 
Regio Zwolle.

Selectieproces met verdiepend 
gesprek en beoordeling vakjury
Inwoners en ondernemers konden hun 
circulaire project tot in 1 december 
indienen. Om de inzenders daarbij 
te ondersteunen was een praktisch 
reglement beschikbaar. Vervolgens 
hebben de organisatoren van de 
expeditie verdiepende gesprekken 
met de inzenders gevoerd. Daarna 
heeft de vakjury, bestaande uit Dennis 

Melenhorst (secretaris-directeur 
Economic Board Regio Zwolle), Kees 
Klomp (lector Betekeniseconomie 
Hogeschool Rotterdam) en Roel 
Vedder (wethouder gemeente 
Westerveld), de inzendingen 
inhoudelijk beoordeeld.

De vakjury was verrast: ‘Bij 
iedere inzending proefden we de 
bevlogenheid. Het geeft energie om 
te zien hoe mensen vanuit hun eigen 
passie en geloof in een circulaire 
samenleving van betekenis willen 
zijn in Westerveld. In onze selectie 
heeft met name de potentie van 
de inzending de doorslag gegeven. 
Dus in hoeverre kan dit project in de 
expeditieperiode met begeleiding 
vanuit IDEE, START of GROEI 
bijdragen aan de transitie naar meer 
circulair leven, wonen en werken in 
Westerveld. Ook doet het ons goed 
om te zien hoe de organisatoren van 
CCW hun netwerk en expertise willen 
inzetten om de niet-geselecteerde 
projecten een stapje verder te helpen’, 
aldus de reactie van de vakjury.

Deelnemende projecten Expeditie 
2023
Naast de vier nieuwe projecten die de 
vakjury heeft geselecteerd, hebben 
de organisatoren van CCW met de 
deelnemers uit de eerste expeditie 
gekeken wat nodig c.q. gewenst voor 
hun doorontwikkeling. Er zijn vier 
projecten die baat hebben bij een 
vervolgstap binnen de expeditie. Dit
maakt dat de komende expeditie 
wordt gevormd aan de hand van acht 
projecten. Dit zijn:
•  De Vrolijke Noot | Ties en Esther 

Betjes (IDEE)
•  Aarde Collectief | Bouwie Greenman 

(IDEE)**
•  De rest is wat waard | Matthew 

Hankel (START)
•  Herbestem Westerveld | Jean 

Berkhout (START)

•  Waardevolle wol uit Drenthe | Anita 
Trinks-de Gooijer (START)

•  All about støv | Marjoleinn Perin 
(GROEI)

•  De Pluimerije | Jan-Jaap en 
Marjolein Bakker (GROEI)

•  Walt Cider | Tom Hoogland (GROEI)
(** dit project is voorlopig 
geselecteerd en wordt in februari 
2023 definitief beoordeeld)

Over Collectief Circulair Westerveld
We voelen het allemaal. De druk op 
het milieu neemt toe. Water en wind 
schaden gewassen en woningen, 
de energieprijzen zijn hoog en 
grondstoffen als graan en staal zijn 
schaars. Wie in Westerveld om zich 
heen kijkt ziet steeds meer circulaire 
en duurzame initiatieven ontstaan. 
Bermen worden ingezaaid voor meer 
biodiversiteit, lokale waterberging 
ondersteund in natte tijden en
groenten worden meer en meer lokaal 
geteeld en gedeeld. En dat is heel hard 
nodig. Er zijn essentiële veranderingen 
nodig in onze huidige manier van 
samenleven. Circulair leven, wonen en
werken vraagt om het vinden 
van gemene gronden en nieuwe 
samenwerkingen tussen bedrijven, 
inwoners en de gemeente: ‘Nieuw 
naoberschap’. Collectief Circulair 
Westerveld helpt ondernemers en 
inwoners hierbij. Aan keukentafel van 
Versnellingshoeve ’t Kiemt is iedereen 
met een circulair idee welkom om 
te sparren en te verkennen wat de 
mogelijkheden zijn.

De samenwerkende partners in 
Collectief Circulair Westerveld 
zijn: Beweegcoaches Westerveld. 
Buitengewone Leerstoel i.o. CEPRO 
Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, 
Gemeente Westerveld, Noordelijk 
Innovatielab Circulaire Economie 
(NICE) en Versnellingshoeve ’t Kiemt.
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11 jan. De Kei nr. 1
13 jan. Film The last bus - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
15 jan. Concert Oud&Nieuw Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte - 14.30 uur
18 jan.  Vrouwen van Nu Havelte; Nieuwjaarsvisite/Ledenavond, Mw. Jeanet 

Landman - Verhalenverteller
19 jan. Vrouwenvereniging Havelte; T. Henzen over het vak journalist - 14.00 uur
19 jan. Drentenierdersmiddag - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
21 jan.  'De Spikerhof' (Historische Ver. Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, Havelte - 

geopend voor publiek van 13.30-16.00 uur
25 jan. De Kei nr. 2
  1 feb. Vrouwen van Nu Havelte; Jaarvergadering en Spelavond
  2 feb.  Vogelwacht Uffelte e.o.; film ‘Grutto’ van ecoloog en natuurfilmer Ruben 

Smit - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
  8 feb. De Kei nr. 3
16 feb. NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur 
16 feb. Vrouwenvereniging Havelte; Durango dansers -  14.00 uur
22 feb. De Kei nr. 4
  1 maart  Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond, Dhr. Peter van Breemen vertelt over 

zijn boek “Vader Onbekend” 
  8 maart De Kei nr. 5
  9 maart  Vogelwacht Uffelte e.o.; lezing van Bart Hoekstra over de roofvogeltrek bij 

Batumi - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
16 maart NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur 
22 maart De Kei nr. 6
20 april  Vrouwenvereniging Havelte; 55-jarig bestaan met Piratenladies 
  5 april De Kei nr. 7
  5 april Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond, Een avond in het kader van Pasen  
19 april De Kei nr. 8

Agenda

Annerie Kremer 
Uitvaartzorg

 
(0522) 24 50 21  

 www.kremeruitvaartzorg.nl

Wees welkom in het Rouwcafé op woensdag 18 januari
Inloop vanaf 19.30 uur | Stadscafé Oasis Meppel

Kijk op www.kremeruitvaartzorg.nl voor meer informatie

Elke maandag: 
-  Repetitie 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
-  Repetitie Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte - 

19.30-21.45 uur
Elke dinsdag: 
- Koffie-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.30-11.30 uur
- Odensehuis - inloop 10.00-16.00 uur
-  Repetitie 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: 
-  Repetitie Kerkkoor Havelte - Clemenskerk, Havelte - 

9.30-11.15 uur
-  Repetitie 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 schaft - 
De Veldkei, Havelte - 12.00 uur

• GORDIJNEN
• ZONWERING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

WONINGINRICHTING

Blankenstein 610 • 7943 PA Meppel
T 0522 - 25 28 21

www.urzo.nl

• PVC VLOEREN
• TAPIJT
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Een ‘Kei’ van een foto
Dit is de hond LIO. Hij woont tegenover de Veldkei en is nu 
anderhalf jaar oud. 
Hij heet LIO wat afstamt van LEEUW. Zoals te zien is zit hij 
daar trots op zijn troon. En bewaakt hij zo de Veldkei.
Vol trots.

Foto genomen door eigenaresse 
Mariska van Vorstenbosch

Data Fiets Driedaagse Havelte 2023
In het komende voorjaar staat de jubileumeditie van de 
Echos Home Havelte Fiets-Driedaagse op het programma. 
De Werkgroep organiseert dit evenement voor de 25e keer. 

Op 23, 24 en 25 mei worden mooie fietstochten in Zuidwest 
Drenthe aangeboden. Startplaats is het Echo’s Home in 
Darp/Havelte. De deelnemers kunnen een, twee of drie 
dagen meedoen. Men kan kiezen uit routes van 40 of 60 km 
door de natuurgebieden in de omgeving. Nadere informatie 
wordt begin volgend jaar via de regionale kranten bekend 
gemaakt. Hebt u vragen over de Fiets-Driedaagse stuur dan 
een mail naar fietsenhavelte@echos.nl.

Film: The last Bus op 13 januari in de Veldkei

In de laatste bus wil een man een belofte aan zijn 
overleden vrouw nakomen. Hij reist met de bus van 
Schotland naar Landsend.  

Een hartverwarmende film
Vrijdagavond 13 januari 2023 In de Veldkei. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
De entree bedraagt € 8,00 per persoon. 
U kunt zowel contant als digitaal betalen.  
Reserveren kan bij Lourens Koomans, tel. 0521 340460  
E: koomans@wxs.nl

Swingband Havelte speelt ‘Oud en Nieuw’
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen als de Swingband het seizoen opent 
met een concert waar de vonken vanaf spatten. Op het programma staan 
oudere nummers, zoals American Patrol van Glenn Miller en The Girl from 
Ipanema van Astrid Gilberto, maar ook nieuwe hits zoals Senorita van Camilla 
Cabello en Shivers van Ed Sheeran. 

Het concert vindt plaats in 
samenwerking met de dansgroep 
Dans en Energie uit Dwingeloo o.l.v. 
Paula Wind en de Singkids Havelte 
o.l.v. Nynke Gijsen. Zij zal ook met 
de Swing Band Havelte als soliste 
optreden. De jonge zangers van de 
Singkids zullen meezingen met de 
Swingband. De dansgroep, onder 

leiding van Paula Wind, zal niet alleen 
bij enkele nummers van de Swingband 
dansen, maar zij zullen ook zelf 
enkele nummers brengen. Daarnaast 
verleent het danspaar Gea en Albert 
Kuiper medewerking aan dit ‘Oud en 
Nieuw’ concert, voor jong en oud. 
Na afloop is er gelegenheid ook zelf 
te dansen! Het concert vindt plaats 

op zondagmiddag 15 januari in de 
grote zaal van de Veldkei, Veldkamp 
77, Havelte. Aanvang 14.30 uur - 
zaal open vanaf 14.00 uur. Toegang 
€ 7,50, inclusief een consumptie in de 
pauze. Kinderen en jeugd tot 18 jaar 
hebben gratis toegang. Kaarten zijn 
te koop aan de zaal, maar reserveren 
kan ook door een e-mail te sturen 
aan swingbandhavelte@gmail.com. 
Meer info: www.swingbandhavelte.nl
Dit concert wordt mede mogelijk 
gemaakt door het cultuurfonds van 
de gemeente Westerveld en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl P
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 Scan-, print- en kopieerservice van

Bouwtekeningen
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••• • • 
COMFORTUIN 

hhoovveenniieerrssbbeeddrriijjff  
ggrrooeennvvoooorrzziieenniinnggssbbeeddrriijjff  

bboooommvveerrzzoorrggii  nngg  
bbeessttrraattiinnggeenn  

wwwwww..ccoommffoorrttuuiinn..nnll  
HHaavveellttee  --  MMeeppppeell  
00552222  225555  338899

Cowifortuivi. ...... daar �it u altijd goed!

Uw tuin... onze zorg!

••• • • 
COMFORTUIN 

hhoovveenniieerrssbbeeddrriijjff  
ggrrooeennvvoooorrzziieenniinnggssbbeeddrriijjff  

bboooommvveerrzzoorrggii  nngg  
bbeessttrraattiinnggeenn  

wwwwww..ccoommffoorrttuuiinn..nnll  
HHaavveellttee  --  MMeeppppeell  
00552222  225555  338899

Cowifortuivi. ...... daar �it u altijd goed!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

Kerstconcerten popkoorVoices4U Havelte
Op dinsdagavond 13 en 20 december werden de ouderen in Havelte in Sanniek 
en in de Molenhof verrast met prachtige kerstliederen. Popkoor Voices4U 
onder leiding van dirigente Jannie Kroes en pianiste Maaike van den Berg 
hadden een afwisselend kerstrepertoire ingestudeerd. Met lantaarntjes en 
het zingen van Stille Nacht begon de sfeervolle en gezellige avond, de ouderen 
zongen goed mee met de welbekende kerstliederen en de stemming zat er 
gelijk goed in.

Er werd gezongen in het Engels, Frans, 
Nederlands en zelfs in het Drents 
werd er een vrolijk kerstfeest en een 
gelukkig nieuwjaar toegezongen. 
O Holy Night was ontroerend en bij 
Santa Claus was er gitaarbegeleiding, 
Winterwonderland, Let it snow, Blue 
Christmas, Jingle Bells met vrolijke 
belletjes het leek wel of de arrenslee 
echt voorbij kwam. De ouderen 
genoten zichtbaar en ook de koorleden 
hadden er plezier in. 
Op 20 december werd het zangseizoen 
na afloop van het concert  afgesloten 
met een gezellige avond in de Veldkei. 
We beginnen weer met onze repetities 
op dinsdagavond 10 januari om 
20.00 uur in de Veldkei. We zijn een 
gemengd koor en iedereen die van 
zingen houdt is van harte welkom om 
vrijblijvend eens te komen kijken en 
mee te zingen.  

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251
www.pizzariminihavelte.nl

Per 20 januari weer geopend
voor AFHALEN 

van heerlijke pizza's!
Voor menu en openingstijden: zie website
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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.

 Stof tot 
nadenken

In mijn app zit een fotootje. Ze staat er op stralend op, achter een bord waarop de
naam van haar man prijkt. Ze schrijft me dat er een pad naar hem vernoemd is, 
in het natuurgebied waar hij als vrijwilliger zoveel voor betekend heeft. Inmiddels
is het twee jaar geleden dat ik zijn uitvaart begeleidde. ‘Mocht je nog eens in de
buurt zijn, je bent altijd welkom.’ 
En dus zo zit ik enkele dagen later bij haar op de bank. Ze vertelt. Open, eerlijk. 

Haar woorden maken zo pijnlijk duidelijk dat rouw geen tijd kent en voor iedereen anders is.  ‘Weet je?’
Ze zucht. ‘Vooral het opruimen. Dat vind ik echt zo intensief. Elke keer besluiten of iets weg gaat, nog
aan iemand anders geschonken kan worden of toch nog moet blijven. Zijn kleding bijvoorbeeld.’ Ze is
even stil. Dan zie ik de twinkel in haar ogen. ‘Ik ben bezig met een project.’ Ik kijk haar vragend aan:
‘Vertel’. Ze staart even naar haar handen. Maar vervolgt dan: ‘Ik ben een vliegengordijn aan het maken.
Van zijn overhemden. Ik zag het ergens in een tijdschrift en kon me helemaal voorstellen hoe fijn het
moet zijn om de stof van zijn overhemden langs mijn wangen te voelen, elke keer als ik naar binnen of
naar buiten ga.’ ‘Hoever ben je?’ vraag ik. ‘Kom maar kijken,’ zegt ze. En ik loop achter haar aan.  Even
later sta ik met haar in de kamer van het huis waar haar man twee jaar geleden was opgebaard. Toen
stond ik hier ook met haar. Nu laat ze me de stroken stof zien, die ze van de verschillende overhemden
heeft gemaakt. Ze hangen zorgvuldig gedrapeerd over de gordijnroede. Op enkele zie ik prachtige
stiksels, op anderen is een embleem van het betreffende bloesje gestikt. Haar vingers glijden van
boven naar beneden achter de verschillende stroken. ‘Dit overhemd had hij 20 jaar. Het was compleet
versleten. Ik heb de stroken met stiksels verstevigd.’ Ik voel haar gemis in al mijn vezels. Ze haalt me uit
mijn overpeinzingen: ‘Maar deze stof vertegenwoordigt zó ons leven samen en alles wat we hebben
meegemaakt.’ Nogmaals gaan haar vingers liefdevol langs de stof. Een paar weken later zit er weer een
fotootje in mijn app. Het gordijn is af en hangt bij de keukendeur. In mijn gedachten zie ik haar in de
deuropening staan. Een strook tegen haar wang, alsof ze elkaar nog even aan kunnen raken.  

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. 


