
De Kei - 8e jaargang nr. 3 - 8 februari 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. 3 | 8 februari 2023

Lees verder op pagina 3

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 Uffelte

0521 35 03 35

Kent u hem nog?
Jan Roelof Kruithof werd 
destijds de koning van het 
natuurijs genoemd. Het is 
inmiddels al bijna 40 jaar 
geleden dat hij actief was in 
het marathonschaatsen. 

Jan Roelof is geboren op 
16 december 1936 in het 
Friese dorpje Ouwsterhaule. 
Vier jaar later verhuisde hij 
met zijn ouders naar het 
Drentse Kolderveen waar hij 
zijn jeugd heeft doorgebracht. 

Na het trouwen met zijn vrouw 
Jantina Olie zijn beiden in Havelte in 
een zogenoemde salonwagen in een 
weiland aan de Boskampsbrugweg  
gaan wonen. Na 5 jaar daarop volgend 
op meerdere plekken gewoond te 
hebben -Jan Roelof was inmiddels 
op zijn dertigste architect geworden- 
bouwde hij in 1974 zijn witte villa aan 
de Kielakker in Havelte, alwaar hij tot 
op heden nog steeds woont.
Pas op zijn 32e begon hij actief deel te 
nemen aan het marathonschaatsen. 
Al snel werd duidelijk: hoe slechter 
het ijs, hoe harder de tegenwind, 
des te sneller werd Kruithof. De 
zwaarste tochten van 100 tot 200 km, 
van Canada tot in Finland, je kon er 
destijds je geld op inzetten: Kruithof 
won ze! Ook de zwaarste tocht ooit, in 
het Finse Oulu, net onder de poolcirkel 
met wel ruim 20 minuten voorsprong. 
Tussen 1974 en 1991 won Kruithof 
maar liefst 11 keer de alternatieve 
Elfstedentocht. 
Helaas voor hem kwam de Friese 
Elfstedentocht van 1985 voor hem 
te laat. Met een leeftijd van bijna 50 
jaar bleek het niet mogelijk om van 
de jongere profs te winnen. Bij deze 

tocht zat Jan Roelof meteen vanaf 
het begin in de kopgroep. Echter 
bij het klunen in Kimswerd verloor 
hij door een valpartij de aansluiting 
met de kopgroep. Toch eindigde hij 
uiteindelijk nog als twaalfde!
Behalve de vele overwinningen in 
het buitenland, was hij destijds heer 
en meester in Nederland op tochten 
als, Hollands Venetië Tocht, Oldambt 
Tocht, Veluwemeer Tocht, Noord 
Westhoek Tocht en nog vele andere 
schreef hij op zijn naam.
Eén van zijn laatste grote prestaties 
op het ijs was het neerzetten van een 
bijzonder wereldrecord in 1994. 
In het Italiaanse Baselga di Pinè legde 
hij op de schaats in 24 uur maar liefst 
655 km en 700 m af. 
Bij het tot stand komen van al deze 
prestaties, overal ter wereld, werd hij 
altijd ondersteund door zijn vrouw 
Jantina. 
Zo rond 1970/1980 werd het 
schaatsen steeds professioneler. 
De legendarische Labello-ploeg 
werd opgericht, met namen als 
Ineke Kooiman, Jan Kooiman, Wim 
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De volgende Kei verschijnt op 22 februari 2023. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 15 februari  
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

12 feb. Havelte 10.00 uur Marianne Gaastra 2e zondag v.d. maand
15 feb. Molenhof 19.00 uur Mw. Greet Bijl 
19 feb. Havelte 10.00 uur Ds. A. van ’t Zand (Steenwijk) 
26 feb. Havelte 10.00 uur Liesbeth Winter-Jonas 1e zondag 40-dagentijd
  5 maart Uffelte 10.00 uur Mevr. R. van Katwijk (Leek) 2e zondag 40-dagentijd

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)

Boerderijwinkel De VeldhofBoerderijwinkel De Veldhof

Heerlijk biologisch 
rundvlees thuis bezorgd 
Geen tijd of vervoer om uw boodschappen 
te komen doen? We bezorgen ook in 
Havelte, Havelterberg, Darp en 
Uffelte bij u aan huis! 
Bestel uw vlees online of 
geef uw wensen telefonisch 
door. Bij besteding van 
tenminste 30 euro is 
het bezorgen gratis.  

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

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

We bezorgen binnen de 
gemeente Westerveld ook aan huis!
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

De familiewensen samenvoegen 
met respect, stijl en kwaliteit, 
zonder daarbij het kostenaspect 

uit het oog te verliezen.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00  |  T 0521 - 38 17 90  
dag en nacht bereikbaar

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl

Vervolg van pagina 1

Westerveld, Andries Kaspers en Jan 
Roelof Kruithof. Dit team werd tijdens 
de Elfstedentochten van 1985 en 
1986 ondersteund door een groot 
aantal Havelters, die veelal bestond 
uit leden van de Havelter IJsclub 
en werd aangestuurd door een 
organisatiecommissie, die alles in 
een draaiboek tot in de puntjes had 
geregeld. 
Financiële ondersteuning kwam 
voor rekening van Labello. De ploeg 
en verzorgers werden in tenue 
gestoken, 10 busjes, werden geregeld, 
voorzien van tv, portofoon en verdere 
benodigdheden. Zelfs de leden van de 
verzorgingsteams kregen zakgeld. In 
elk busje zaten 3 à 4 verzorgers. 
De uittocht van de 10 Labello-busjes 
’s middags vóór de Elfstedentocht was 
al een bezienswaardigheid. Een soort 
reclamekaravaan van Havelte naar 
de ‘steden’ in Friesland, op weg naar 
de aangewezen locaties. De volgende 
morgen moesten de verzorgers  om 
4.00 uur via de portofoon onderling 
contact leggen om het Labello-team zo 
optimaal mogelijk tijdens de tocht te 
kunnen ondersteunen.      
Inmiddels zijn de leden van de 
verzorgingsteams en Jan Roelof een 
dagje ouder geworden. Tóch blijven 
deze dagen in hun geheugen gegrift. 
Vele barre, mooie en ook hilarische 
verhalen komen zo nu en dan nog 
boven. Het tijdstip is daar om deze 
herinneringen nog eens gezamenlijk 
op te halen. 
Op 17 februari, om 15.00 uur bij 
’t Knooppunt in Havelte, zijn deze 
vrijwilligers uitgenodigd voor een 
reünie, waaronder ook Jan Roelof 
Kruithof.

Provinciale verkiezingen
 
DSW’er Alfred Schoenmaker uit Diever is voor Provinciale Statenverkiezingen 
van maart a.s. gekozen als lijsttrekker van Sterk Lokaal Drenthe. De partij 
van het plaatselijk Lokaal samenwerkingsverband voor de lokale partijen in 
Drenthe.
 
Bij de aanstaande  verkiezingen hoopt 
de partij gebruik te kunnen maken 
van de landelijke trend dat lokale 
partijen momenteel  een sterke groei 
doormaken.
De hoop is dan ook dat er 3 of 4 zetels 
behaald zullen worden.
Alfred combineert zijn provinciale 
functie met die van raadslid voor DSW 
(Duurzaam Sterk Westerveld) in de 
gemeente Westerveld.
Met deze gecombineerde functie ziet 
hij mogelijkheden om als verlengstuk  
voor plaatselijke belangen te fungeren 
richting Provincie.
Actuele onderwerpen zoals 

woningbouw, natuurbeheer en 
regelgeving  etc. kunnen op deze 
manier beter, duidelijker en sneller 
geagendeerd worden.
Op de kieslijst wordt hij  ondersteund 
door een groot aantal Drenten die 
allemaal ook actief zijn in hun eigen 
omgeving, waarbij plaatselijk belang  
voorop staat.
Vanuit Westerveld zijn dat zijn 
partijgenoten: Henk Doeven, Klaas 
Molenkamp, Roelof Prikken, Geke 
Kiers, Berthy van der Ham, Dick van 
der Ham en Norbert Baas.

Duurzaam Sterk Westerveld

OER.cross Havelterberg 2023
AV de Sprinter organiseert voor de derde keer de OER.cross Havelterberg. 
De route gaat op 11 februari 2023 over alles, behalve asfalt. De organisatie 
heeft weer haar best gedaan om, net als voorgaande edities, een afwisselend 
parcours uit te zetten. Zand, heuveltjes, bospaden, scherpe bochten, het zit er 
allemaal weer in.

De volgende afstanden kunnen 
worden gelopen: 500 m, 1000 m en 
2000 m voor de jeugd tot 15 jaar en 
volwassenen kunnen inschrijven voor 
5,5 km en 8 km. Er kan tot en met 
10 februari en uitsluitend via 
inschrijven.nl worden ingeschreven. 
Inschrijfgeld bedraagt € 4,00 voor de 
jeugd en € 10,00 voor volwassenen.
Een aantal bedrijven uit de omgeving 
van Havelte is weer bereid geweest 
om leuke prijzen beschikbaar te stellen 

voor de nummers 1, 2 en 3. Jeugd 
en volwassenen zijn in verschillende 
categorieën ingedeeld.

Meer informatie vind je op 
https://www.avdesprinter.nl
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  8 feb. De Kei nr. 3
  8 feb.   Informatieavond ‘doodgewoon geregeld’; Annerie Kremer - Villa Kalkhoven 

Meppel - inloop 19.30 uur
10 feb.  Film Entre deux mondes - De Veldkei - 10.00 uur
11 feb.  OER.cross Havelterberg; org. AV De Sprinter
11-12 feb. Kunstwandeling Diever
15 feb.  Social-gamenight Uffelte; org. jongerenwerk - De Vlasbargn - 19.00 uur
16 feb. NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur 
16 feb. Vrouwenvereniging Havelte; Durango dansers -  14.00 uur
16 feb.  Drenteniersmiddag - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
17 feb. Try-out Toneelstuk ’t Olde Bessien - Buurthuis De Stobbe, Darp - 19.30 uur
18 feb. Toneelstuk ’t Olde Bessien - Buurthuis De Stobbe, Darp - 20.00 uur
22 feb. Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
25 feb. Toneelstuk ’t Olde Bessien - De Veldkei, Havelte - 20.00 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
22 maart Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
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
19 april Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur

Agenda
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

 

 Notaris Bart Lever vertelt over het belang van een (levens)testament 
 Oud-huisarts en scen-arts Wiebe Bosma neemt u mee in de wereld van euthanasie  

             en het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie 
 Uitvaartleidster Annerie Kremer vertelt alles over het organiseren van een uitvaart  

Kijk voor meer informatie op www.kremeruitvaartzorg.nl of bel 0522 - 24 50 21

Informatieavond ‘Doodgewoon geregeld’
Villa Kalkoven, Steenwijkerstraatweg 98 Meppel

Woensdag 8 februari, inloop 19.30 uur

Noordeinde 9
7941AS Meppel
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• 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

Social-gamenight Uffelte
In samenwerking met jongeren Jurre en Merthe Marije 
organiseert het jongerenwerk een social-gamenight 
in Uffelte. Deze avond is voor alle 18-plussers uit de 
gemeente Westerveld. Dit vindt plaats op woensdag 15 
februari om 19.00 uur in de Vlasbargn. 

Regionale samenwerking start met subsidie voor klimaatbestendige tuinen

Vanaf 1 maart wordt de bestaande samenwerking op het gebied van 
water en klimaat tussen de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, 
Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld, de provincies Drenthe 
en Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta uitgebreid met 
een subsidieregeling voor tuinen. Doel is bewustwording en inwoners te 
stimulering aanpassingen te doen in tuinen en/of leefomgeving om beter 
voorbereid te zijn op weersextremen.

Met deze subsidie willen de 
gemeenten, de provincies en het 
waterschap inwoners, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties 
stimuleren hun tuin groener te maken 
en regenwater een plek te geven.

Aan de slag met aanpassingen aan 
droogte, hitte en wateroverlast
We hebben steeds vaker te maken 
met periodes van hitte en droogte 
en wateroverlast. De gemeenten, 
provincies en het waterschap werken 

er actief aan om de openbare 
ruimte, zoals parken en straten aan 
te passen aan het veranderende 
weer. Zij hebben daarbij de inzet van 
inwoners, bedrijven en organisaties 
hard nodig. Maar liefst 50 tot 70% van 
de regio is privéterrein. Om inwoners 
te stimuleren en te helpen komt 
de regio daarom met deze nieuwe 
subsidieregeling. Door ook tuinen, 
schoolpleinen en dergelijke aan te 
passen kunnen hitte, droogte en 
wateroverlast verminderd worden.

Voordelen van een duurzame 
leefomgeving
Met de subsidieregeling willen de 
gemeenten, de provincies en het 
waterschap inwoners en (kleine) 
bedrijven financieel ondersteunen. 
Inwoners en (kleine) bedrijven kunnen 
subsidie ontvangen voor verschillende 
maatregelen, zoals het opvangen 
van regenwater, het vervangen van 
tegels door planten of het aanleggen 
van een groen dak. Zo kunnen ook 
zij genieten van de voordelen van 
een duurzame leefomgeving. Een 
groene leefomgeving biedt meer 
koelte in de zomer en regenwater kan 
makkelijk wegzakken in de aarde of 
opgevangen worden voor gebruik. De 
subsidieregeling is vanaf 1 maart aan 
te vragen. Medio februari 2023 volgt 
meer informatie over de uitvoering 
van de subsidieregeling.

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

De volgende spelletjes zullen gespeeld worden tijdens deze 
avond: monopoly, UNO, mikado, regenwormen, mens-
erger-je niet of ganzenbord! 
De entree is gratis en er worden twee consumpties 
aangeboden. Lijkt het je leuk om eigen spellen mee te 
nemen? Neem ze gerust mee! 
Geef je op via 06-33350627 of scan de 
QR-code! Wil je meer informatie? 
Kijk dan op de Facebook/Instagram pagina 
van Jongerenwerk Westerveld. Wij zien jullie 
heel graag de 15e in ‘de Vlasbargn’.  

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

T 0522 255 449 
drukkerij@kleen.nl
www.kleen.nl

Wilt u adverteren in De Kei?
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Kerkkoor Havelte
Kerkkoor Havelte is een gemengd 
koor dat is opgericht in de jaren 
dertig van de vorige eeuw. Sinds 
2014 staat het koor onder leiding van 
Johan Rodenhuis. Ruth Pos begeleidt 
onze uitvoeringen op piano en orgel. 

De laatste jaren organiseren we 
regelmatig projecten waar ook 
onze gastleden met veel plezier aan 
deelnemen. In december hebben 
we op deze manier twee succesvolle 
uitvoeringen gegeven van het 
Kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’ met 
medewerking van de getalenteerde 
fluitiste Victoria Nair-Price. 

Voor 2023 staat er weer wat nieuws 
op stapel. Denkt u erover om te 
gaan zingen: onze repetities zijn 
weer gestart op donderdagochtend 
2 februari van 9.30 uur tot 11.15 uur 

Foto: Mevrouw G. Dommerholt

in de Clemenskerk in Havelte. U bent 
van harte welkom om eens te komen 
meezingen. 
Voor nadere informatie kunt u 

contact opnemen met onze voorzitter 
Rick Schuring-Buikema via telefoon-
nummer 06 82 83 41 54 of via email 
janenrickschuring@gmail.com.

Kunstwandeling Diever 
zaterdag 11 en zondag 12 februari
Margriet Kroeze uit Havelte exposeert tijdens de Kunstwandeling in Diever op 
zaterdag 11 en zondag 12 februari aanstaande. In Diever wordt in 2023 maar 
liefst vier keer een Kunstwandeling langs ateliers, werkplaatsen en galeries van 
diverse kunstenaars georganiseerd! De exposanten zijn niet alleen kunstenaars 
van Diever, maar ook uit de gehele gemeente Westerveld. 

Margriet schildert veelal met olieverf. 
Zij toont tijdens deze kunstroute 
stillevens, landschappen en andere 
werken, waarbij de natuur meestal 
een terugkerend element is.

De Kunstwandeling waaraan Margriet 
deelneemt, is een kunstroute van 
ongeveer 5 km lang die ook per 
fiets of auto bezocht kan worden. 
Routekaarten zijn verkrijgbaar bij de 

deelnemers en o.a. supermarkten, 
horeca en recreatiebedrijven. 
Zie ook:
www.kunstwandelingdiever.nl

Een ‘Kei’ van een foto
Foto's: Han de Kruyf, Havelte

AH Abe Hunebedloop 2023 op 28 januari jl. 
georganiseerd door AV de Sprinter Meppel met 
ca. 500 deelnemers.
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Piet Soerplein compleet 

Het begint erop te lijken dat we komend voorjaar eindelijk kunnen genieten 
van een voltooid Piet Soerplein. Bakkerij Strampel heeft zijn terras opnieuw 
ingericht, de Havelter vlag wappert en de groenvoorziening is compleet.

najaar zijn de planten die niet 
aansloegen, verwijderd en er heeft 
op diverse plekken grondverbetering 
plaatsgevonden. Een aantal 
plantsoorten zijn geherstructureerd en 
de vrijgekomen vakken zijn aangevuld 
met sterkere soorten. 

De commissie van het Volksfeest 
Havelte en de Dorpsgemeenschap 
Havelte hebben geregeld dat er een 
vlaggenmast geplaatst kon worden. 
Deze mast is beschikbaar gesteld 
door Tandartspraktijk Dekens, 
omdat de mast al jaren ongebruikt 
voor de praktijk aan de Dorpsstraat 
stond en nog dateert uit de tijd 
dat op deze locatie het Havelter 
politiebureau was gevestigd. De 
DorpsgemeenschapHavelte zal er voor 
zorgen dat de vlag in top hangt en VFH 
regelt jaarlijks tijdens de kerstperiode 
de verlichting in de mast.

Vanuit de DorpsgemeenschapHavelte 
wordt momenteel onderzocht of 
er nabij het informatiepaneel een 
mogelijkheid is voor een watertappunt 
o.a. voor toeristen.  

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Jonge drie-stammige eik 
geplant
 
Aan de Havelter Schapendrift 
sneuvelde tijdens de voorjaarsstorm 
in februari 2022 de laatste stam  van 
de eens zo mooie drie-stammige eik.                                                                                                                                             
             
Het was een markante boom op een 
zichtbare plek in het dorp, die meteen 
gemist werd.
In overleg met Landschapsbeheer 
Drenthe, bewoners familie van de Berg 
en de DorpsgemeenschapHavelte is 
er een nieuwe jonge driestammige eik 
geplant.
Deze is beschikbaar gesteld door 
Landschapsbeheer Drenthe.
Om de herinnering  hieraan blijvend te 
houden is er een  bordje bij geplaatst. 

EK wielrennen 2023

Het Europees kampioenschap wielrennen 2023 komt naar Nederland. Drenthe 
is de gastheer van het EK wielrennen, het EK tijdrijden en het EK Mixed Relay 
Het epicentrum van alle koersen is de VAM-berg, waar al diverse (inter)
nationale kampioenschappen zijn verreden. 

Het heeft een aantal jaren geduurd 
om alle plantvakken groen te 
krijgen, maar het zat ook niet mee 
door de droge zomers. Afgelopen 

Vrijdag 22 september 2023
EK Wielrennen beloften vrouwen, U23 
EK Wielrennen beloften mannen, U9

Zaterdag 23 september 2023 
EK Wielrennen junioren mannen, U19
EK Wielrennen elite vrouwen

Zondag 24 september 2023
EK Wielrennen junioren vrouwen U19
EK Wielrennen elite mannen   
 
Afgelopen 17 januari 2023 was Havelte 
in Assen present bij de opening van dit 
spektakel. 

De koers op zaterdag 23 september 
2023, Elite vrouwen, komt door 
Havelte en de organisatie van dit 
EK zou het geweldig vinden als 
wij als bevolking van Havelte hier 
aandacht aan willen besteden. De 
DorpsgemeenschapHavelte was 
aanwezig in Assen en zoekt mede 
organisatoren om het een en ander te 
willen organiseren op 23 september 
2023. Het is nog niet zover, maar voor 
je het weet is het 23 september 2023. 
Doet u mee? Of uw (sport)vereniging, 
uw kroeg, cafe, restaurant, hotel, 
B&B?  
 

Hieronder het programma:
Woensdag 20 september 2023
EK tijdrijden junioren vrouwen, U19
EK tijdrijden junioren mannen, U19
EK tijdrijden beloften vrouwen, U23 
     
EK tijdrijden beloften mannen, U23
EK tijdrijden elite vrouwen
EK tijdrijden elite mannen
 
Donderdag 21 september 2023
EK Mixed Relay ploegentijdrit junioren, 
U19     
EK Mixed Relay ploegentijdrit
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Voortgang werkzaamheden Waterbolkpark
Wellicht heeft u opgemerkt dat behalve het opschonen en vrijstellen van de 
poelen in het Waterbolkpark er tot op heden nog geen vervolgwerkzaamheden 
hebben plaatsgevonden. Wel zijn in tussentijd de bomen die verwijderd zullen 
worden, gemarkeerd met een oranje ring. 

Momenteel loopt het aanbestedings-
traject nog voor de resterende 
werkzaamheden. Deze bestaan 
uit boombeheer, d.w.z. kappen en 

aanplanten en het opknappen van de 
paden. De planning is dat er in het 
voorjaar aangevangen zal worden met 
de resterende werkzaamheden.

Opgeschoonde poel

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Overleg B&W Gemeente Westerveld

Tweemaal per jaar heeft de DorpsgemeenschapHavelte een overleg met 
B&W van de Gemeente Westerveld. Niet altijd is het gehele college aanwezig. 
Deze keer mochten wij de wethouders Doeven en Vedder ontvangen in onze 
‘Veldkei’. 

Zo in de loop van het laatste half 
jaar verzamelen wij de te bespreken 
punten, welke wij vooraf melden 
aan het B&W, zodat zij zich hierop 
kunnen voorbereiden. Wat kwam 
er dit jaar ter sprake: Actuele voor 
de hand liggende onderwerpen 
zijn: woningbouw en vergroening 
van de buitensportvelden. Wat 
betreft de woningbouw, de 
Gemeente Westerveld heeft 
recreatiepark Hesselte aangekocht 
wat mogelijkheden biedt. Met de 
voetbalvelden is er ook het nodige 
gebeurt. Mogelijke nieuwbouw van 
de voetbalkantine, woningbouw 
op het terrein bij het voetbalveld 
of woningbouw op het ijsbaan 
terrein. Beide bouwlocaties moeten 
nog wel onderzocht worden of 

hier gebouwd kan/mag worden, 
waarbij de raad van de wethouder 
voor de zomervakantie een uitslag 
van wil weten. Wat betreft de 
DorpsgemeenschapHavelte, is gezien 
de uitslag van de optrommelactie, 
nieuwbouw op het ijsbaanterrein 
niet wat de Havelter bevolking 
wil. Verder zijn er onderwerpen 
besproken zoals: Hoe gaan wij met 
de bomen om in onze gemeente, 
kappen, wanneer wel, wanneer niet, 
terug planten van bomen, etc. In 
februari wordt in de gemeenteraad 
een ‘bomenplan’ behandeld, waarin 
wordt vastgelegd, hoe om te gaan 
met ons bomenbestand in de 
gemeente. Wist u dat er 55000 bomen 
in Havelte groeien? Ook gesproken 
over de leegstand aan de Egginklaan. 

Over onderhoud aan paden, zoals 
de slechte staat van het pad door 
Overcinge. Het fietspad langs de 
startbaan, waarom wordt hier op 
dit moment niets aan gedaan? Deze 
stagnatie heeft te maken met de 
problematiek met het stikstof in dit 
traject. Start van de werkzaamheden 
zal niet opgestart worden voor 
deze zomer. Renovatie van het 
Waterbolkpark wordt binnenkort weer 
opgepakt. De nieuwe Ruiterweg wordt 
begin volgend jaar gerenoveerd en 
er wordt een verkeersveilige uitgang 
gecreëerd van het voetpad door 
het Waterbolkpark op de nieuwe 
Ruiterweg. De oude Gemeentewerf 
aan de Helomaweg, hier zijn nog geen 
concrete plannen voor, volgens de 
wethouders.  
Als laatste wil ik wijze op onze 
bestuursvergaderingen in de Veldkei, 
waarvan het eerste half uur openbaar 
is en dus door iedereen is bij te 
wonen.

Bestuursvergaderingen in de 
Veldkei: 20.00 uur 
22 februari, 22 maart, 19 april, 24 mei, 
28 juni, 27 september, 25 oktober, 22 
november 

Namens het bestuur van DGH, 
Rob van den Brink, voorzitter

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

Een ‘KEI’ van een foto
Heeft u ook een bijdrage voor de rubriek Een ‘Kei’ van een foto? Mail uw foto en bijschrift 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.
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Groene ontwikkelingen dankzij DGS Havelte
 
Vorig jaar heeft Dorpsgemeenschap Havelte in samenwerking met 
Landschapsbeheer Drenthe ingezet op vergroening in en om Havelte. 

Samen met enkele bewoners en 
ondersteund door Landschapsbeheer 
Drenthe heeft Dorpsgemeenschap 
Havelte rondom ‘De Wal’ een aantal 
erven vergroend. Er zijn (fruit)
bomen geplant, poelen geschoond, 
hagen aangelegd en onderhouden, 
cultuurhistorische elementen 
hersteld en aangelegd. Tevens 
heeft Dorpsgemeenschap Havelte 
in dezelfde samenwerking gezorgd 
voor een nieuwe drie-stammige 
eik aan de Havelter Schapendrift, 
ter vervanging van de eik die 
tijdens de voorjaarsstorm van 2022 
sneuvelde. In het Waterbolkpark is 
Havelte, samen met de gemeente 
en Landschapsbeheer Drenthe, 
ook betrokken bij het onderhoud 
van het park. Tot slot is een vierde 
samenwerking in opstart rondom 
De Poort van het Holtingerveld. 
Hier wordt een plan gemaakt in 

samenwerking met de gemeente, 
provincie, de ondernemers, 
terreinbeherende organisaties, 
Landschapsbeheer Drenthe en 
dorpsgemeenschap om dit gebied 
verder te ontwikkelen en aan 
te kleden. Graag benadrukken 
Landschapsbeheer Drenthe en 
Dorpsgemeenschap Havelte dat de 
samenwerking prettig verloopt en 
leidt tot zichtbare resultaten.
 
Mocht u een idee hebben om 
de omgeving te vergroenen dan 
kunt u contact opnemen met 
Dorpsgemeenschappen Havelte 
(info@dorpsgemeenschaphavelte.
nl) of met Erwin Bruulsema 
(e.bruulsema@lbdrenthe.nl) of Mart 
Siebering van Landschapsbeheer 
Drenthe (m.siebering@lbdrenthe.nl). 
Wij denken graag met jullie mee!

Drentenierdersmiddagen

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

Drentenierdersmiddagen zijn bedoeld 
voor alle Westervelders, ook voor 
mensen die pas op latere leeftijd 
in de gemeente zijn komen wonen. 
De eerstvolgende is op donderdag 
16 februari. De toegang is gratis en 
van tevoren opgeven is niet nodig. 
De tijden zijn van 15.00 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

Informatieavond ‘Doodgewoon 
geregeld’ bij Villa Kalkoven
De dood, we praten er niet zo graag over. Toch vormt 
het een wezenlijk onderdeel van het leven. Kun je je 
voorbereiden op de dood? En wat komt daar dan allemaal 
bij kijken? Annerie Kremer Uitvaartzorg organiseert 
op woensdag 8 februari aanstaande een boeiende 
informatieavond waarbij 3 sprekers aanwezig zijn die u 
hier op een interactieve manier meer over vertellen.  

Bart Lever van Het Notarieel vertelt 
waarom het belangrijk is om goed 
na te denken over een (levens)
testament. Wiebe Bosma, oud-
huisarts en scen-arts neemt u mee in 
de wereld van de euthanasie en legt 
op een heldere manier het verschil 
uit tussen euthanasie en palliatieve 
sedatie. Tot slot geeft Annerie Kremer 

u een kijkje achter de schermen bij 
een uitvaartverzorger. Wat komt er 
allemaal kijken bij het organiseren 
van een uitvaart en wat kunt u zelf 
allemaal al vastleggen. 

Laat u dus inspireren tijdens deze 
informele avond, waarbij ook zeker 
ruimte is voor eigen vragen over de 

diverse onderwerpen. 
De bijeenkomst vindt plaats bij Villa 
Kalkoven, Steenwijkerstraatweg 98 in 
Meppel.  
De toegang is gratis, de inloop is vanaf 
19.30 uur. Het programma start om 
20.00 uur.
Meer informatie vindt u op onze 
website: www.kremeruitvaartzorg.nl

Afzender onbekend
Sinds een groot aantal jaren zamelt 
onroerende verzamelwaardin 
materiaal in ten bate van ‘De 
Schuilplaats’.

Sinds enige jaren ontvang ik op 
mijn adres een grote doos met 

o.a. postzegels, kaarten, zeepjes, 
balpennen en nog veel meer, maar... 
ik zou heel graag weten van wie dit 
afkomstig is om te vertellen dat ik o.a. 
verhuisd ben en diegene die dit stuurt 
te bedanken.
Het enige dat ik weet is dat de doos 
op 19 december verstuurd is vanaf het 
postpunt in Havelte. 

Wil de afzender a.u.b. contact met mij 
opnemen via het e-mailadres van de 
redactie: dekei@kleen.nl.
Alvast bedankt.

Paul Boer
De Schuilplaats
Adm. Helfrichlaan 8 (was voorheen 21)
Dieren
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Na twee jaar niet mogen/kunnen 
spelen i.v.m. corona, verschijnt ’t Olde 
Bessien dit jaar na vele repetities weer 
ten tonele in Darp en Havelte.
Onder leiding van regisseur Erik 
Bakker heeft iedere speler zich de rol 
in “Verkeerde hulp op de eerste hulp” 
eigen gemaakt. Het toneelstuk is een 
klucht in drie bedrijven, geschreven 
door Henk Roede.
Het is een hilarisch stuk welke 
gedurende de repetities al vele 
lachspieren heeft losgewerkt.
De première vindt plaats in De Stobbe 
in Darp op zaterdagavond 18 februari. 
Op zaterdag 25 februari wordt 

’t Olde Bessien speelt ‘Verkeerde hulp op de eerste hulp’
Toneelvereniging ’t Olde Bessien uit Darp speelt dit jaar “Verkeerde hulp op 
de eerste hulp” op verschillende locaties in de gemeente Westerveld. Zoals 
gebruikelijk is de première in eigen huis. Deze vindt plaats op zaterdag 18 
februari 2023 in buurthuis de Stobbe in Darp. Vervolgens wordt er nog in de 
Veldkei in Havelte gespeeld op zaterdag 25 februari 2023.

gespeeld in ontmoetingscentrum De 
Veldkei in Havelte.
Beide voorstellingen beginnen om 
20.00 uur. Gedurende de avond wordt 
er een verloting gehouden. In Darp 
wordt afgesloten met gezellige live-
muziek. Dit alles wordt mede mogelijk 
gemaakt door de diverse sponsoren. 
Kaarten zijn voorafgaand aan de 
voorstelling verkrijgbaar aan de zaal. 
Komt allen, maar wees op tijd, 
want in verband met de scherpe 
veiligheidsmaatregelen geldt dat vol, 
ook echt vol is.
Voor onze try-out op vrijdag 17 
februari nodigen we de jeugd t/m 

Foto: Ingrid de Vos

15 jaar uit Darp en Havelte uit om te 
komen kijken in De Stobbe in Darp. 
Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.

••• • • 
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

Film in de Veldkei 
op vrijdag 10 februari
Entre deux mondes
Met een prachtige rol van Juliette Binoche
 
Marianne  (Juliette Binoche) verlaat Parijs om 
undercover onderzoek te doen voor haar volgende 
boek. Ze trekt naar Calais en gaat aan de slag als 
schoonmaakster op de passagiersschepen waar 
ze wordt geconfronteerd met de economische 
ongelijkheid. De film geeft een scherp inzicht in 

enerzijds de arbeidsomstandigheden 
op de grens van armoede, naast de 
loyaliteit en zorg voor elkaar van de 
schoonmaaksters.

De film begint om 20.00 uur en de zaal 
is open vanaf 19.30 uur.
De entreeprijs is € 8,00 per persoon.
U kunt zich van tevoren opgeven bij 
Lourens Koomans. Telefoon: 0521 
340460 of e-mail: koomans@wxs.nl 
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Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29 06 06 33
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.

Brommer

Een man van weinig woorden was hij. Maar met een biertje op, te midden van zijn
vrienden kon hij wél op de praatstoel zitten. Hij voelde zich op zijn gemak bij
eenvoud, vooral geen poespas. Was graag thuis, in zijn eigen omgeving.
Ontzettend technisch was hij ook. Wat zijn ogen zagen, maakten zijn handen. 
Met zijn vrouw naast zich, als vaste assistent, kon hij alles repareren waar wielen
onder zitten.

Toen hij wist dat hij ziek was en niet meer beter zou worden, sprak hij niet veel over hoe hij wilde dat
zijn afscheid er uit zou gaan zien. Maar één wens gaf hij duidelijk aan. Hij wilde dat zijn kist te midden
van zijn Kreidler brommers zou staan.

Hij overleed laat in de avond in het hospice en zijn familie wilde graag dat hij weer naar huis zou
komen. Ik sprak met hen af dat zij de voorbereidingen zouden treffen en dat mijn collega en ik hem
dan thuis zouden brengen. En zo gebeurde het, dat we hem in de vroege ochtend thuis brachten en hij
werd opgebaard in de ruimte waar hij zo graag zijn handen gebruikte om vele kleine reparaties uit te
voeren, met de Kreidlers in zijn nabijheid. Zijn gezin koos dan ook een foto voor de rouwkaart, 
waarop hij met een grote glimlach stond, de laatste keer dat hij een daar een ritje op maakte. 

Op de dag van het afscheid was het prachtig weer. Op het kleine podium kwam zijn kist te staan. De
brommer naast hem. Tijdens het informele samenzijn was er ruimte voor lieve en steunende woorden
voor zijn gezin, klonk zijn favoriete muziek op de achtergrond en konden mensen een biertje drinken
en proosten op zijn leven. Niets bijzonders, niets groots, maar simpelweg de aanwezigheid van de
mensen die belangrijk waren voor hem en voor zijn gezin. En precies zoals hij het had gewild, 
de Kreidler blinkend in het zonlicht naast hem.

STERK
LOKAAL
DRENTHE

SAMEN STERK 
IN DRENTHE

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

Rimini is weer open voor
heerlijke verse pizza’s!

Voor menu en openingstijden: zie website


