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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

Jubilarissen bij Vrouwen van Nu Havelte
Op 1 februari was er de maandelijkse afdelingsavond van de Vrouwen van Nu 
in Havelte. Het was eerst  jd voor de jaarvergadering. 

Daarna werden er 5 jubilarissen 
gefeliciteerd met hun lange periode 
als lid van de Vrouwen van Nu.
Op de foto zijn ze te zien van links 
naar rechts; Roely de Wit, Anneke 
Jonkers en Jannie Kroes allen 50 
jaar lid, Hennie Schul  ng 40 jaar en 

Aly Heida 25 jaar. Ze kregen allen 
een pakket met mooie en lekkere 
producten aangeboden. Daarna werd 
de avond verder gevuld met spel en 
gezelligheid. 

Sieneke de Vries

Bridgen
De Bridge Club Havelte speelt iedere maandavond van 19.00 tot 22.30 uur haar 
onderlinge compe   e op basis van gezelligheid in het buurthuis De Vlasbarg'n 
in Uff elte.

Voor werving van nieuwe leden houdt 
de Bridge Club Havelte op zaterdag 
4 maart a.s. van 14.00 tot 16.00 uur  
‘OPEN HUIS’ in het buurthuis De 
Vlasbarg'n.
Een ieder, en daarmee mogelijk 
nieuwe leden die in bridgen 

geïnteresseerd zijn, is van harte 
welkom.
Inlich  ngen: 
Hans M. van Noortwijk
Tel. 06 1502 1415
E- mail: nortwickbv@gmail.com
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De volgende Kei verschijnt op 8 maart 2023. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 1 maart  
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

26 feb. Havelte 10.00 uur Liesbeth Winter-Jonas 1e zondag 40-dagen  jd
  5 maart Uff elte 10.00 uur Mevr. R. van Katwijk (Leek) 2e zondag 40-dagen  jd
12 maart Havelte 10.00 uur Marianne Gaastra 3e zondag 40 dagen  jd
15 maart Molenhof 19.00 uur Mevr. Greet Bijl
19 maart Havelte 10.00 uur Hans Bouma  Verhaaldienst Judas 4e zondag 40 dagen  jd
26 maart Havelte 10.00 uur Ds. A. van ’t Zand (Steenwijk)

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

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

BEGRAFENISVERENIGING
“DE LAATSTE EER”

HAVELTE

Hierbij wordt u uitgenodigd aanwezig te zijn 
op de ledenvergadering van “De Laatste Eer” 

te Havelte op maandag 13 maart 2023 
om 20.00 uur in ‘De Veldkei’ te Havelte.

Agenda:
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen ledenvergadering 16 mei 2022.
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Jaarverslag secretaris.
6. Verslag kascommissie.
7. Benoeming nieuw lid kascommissie.
8. Vaststellen nieuwe tarieven en contribu  e.
9. Bestuursverkiezingen.
  A  redend: dhr. C. Schul  ng (stelt zich niet 

herkiesbaar)
  Voorstel benoeming nieuw bestuurslid:  
 dhr. H. Koopman.
10. Rondvraag.
11. Slui  ng.
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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

Par  culiere adverten  e
Hee   u iets te koop? 

Zet het in De Kei!
€ 0,29 per mm. 

Min. adverten  ebedrag € 7,50

Het Alzheimer Trefpunt Westerveld gaat door
Deze bijeenkomsten worden 6 keer per jaar georganiseerd. Deze zijn in 
2023 op 1 maart, 5 april, 3 mei, 6 september, 4 oktober en op 1 november. 
Onderwerpen die dit jaar aan bod komen zijn o.a. verschillende ziektebeelden, 
omgaan met demen  e, dagbesteding en nog meer.

Het Alzheimer Trefpunt is bestemd 
voor mensen met een vorm van 
demen  e en hun naasten. Een 
fi jne ontmoe  ngsplek voor  ps 
en informa  e over (omgaan met) 
demen  e. Waar u antwoord krijgt 
op vragen, ervaringen uitwisselt met 
lotgenoten en ruimte hebt voor sociaal 
contact. Maak demen  e bespreekbaar 
in De Veldkei in Havelte of bij Naobuur 
in Vledder. De bijeenkomsten zijn 
bedoeld voor alle inwoners van de 
gemeente Westerveld. Omdat de 
gemeente uitgestrekt is, worden 
de bijeenkomsten afwisselend in 2 
verschillende dorpen georganiseerd. 
De avonden starten om 19.30 uur. 

Verschillende thema’s 
Iedere keer wordt er een ander thema 
besproken. Deze bijeenkomst hee   
een inspirerend, informa  ef en soms 
confronterend thema. Denk daarbij 
aan informa  e over ziektebeeld, over 
het psychologisch eff ect. Of hoe u 
het beste met de gevolgen van deze 

ziekte om kunt gaan. U kunt rekenen 
op (ervarings-) deskundige sprekers, 
boeiende discussies én gezelligheid.

Ontmoet lotgenoten
Het Alzheimer Trefpunt biedt 
gezelligheid, muziek (soms live) en 
verrassende ontmoe  ngen. Voel je 
welkom en neem vooral iemand mee. 
Dat kan uw naaste zijn, maar ook een 
vriend, buurvrouw of familielid.

Alzheimer Trefpunt Westerveld wil 
een bijdrage leveren om Westerveld 
demen  evriendelijker te maken. 
Dat doen we immers samen met 
alle inwoners? Dat kan door er 
meer over te praten, meer kennis 
te krijgen en dus ervaringen te 
delen. De werkgroep bestaat uit 
een aantal enthousiaste mensen. 
Het is een samenwerkingsverband 
tussen vrijwilligers, medewerkers van 
Icare, Noorderboog, Frederikshuis, 
Zorgcollec  ef Zuidwest Drenthe en 
Welzijn MensenWerk. 

Hallo kampvrienden, 
ouders en iedereen die 
dit leest,
De voorbereidingen voor het 
zomerkamp 2023 zijn begonnen. 
De eerste vergadering is geweest. 
Helaas nemen wij dit jaar afscheid 
van leiding, maar ook is dit jaar voor 
andere leiding het laatste jaar. We 
zijn dus op zoek naar nieuwe leiding 
zodat het zomerkamp wel door kan 
blijven gaan.

* Ben jij 20 jaar of ouder?
*  Vrij in de week van 22 juli t/m 29 juli 

2023
*  Vind je het leuk om ac  viteiten te 

bedenken of lekkere maal  jden te 
maken voor iedereen?

*  Kinderen een onvergetelijke week te 
bezorgen?

* In heel leuk team terecht te komen?
*  Ben je eventueel bereid om 

meerdere jaren mee te gaan?
*  Eigen kinderen die meegaan zijn 

verzekerd van een plekje

Heb je interesse, vragen of wil 
je meer informa  e hebben, 
stuur dan een berichtje met 
mo  va  e of de vraag naar info@
s  ch  ngkinderkampenhavelte.nl 
of bel met onze voorzi  er William 
Koning, 0653286230. Dan geven we 
antwoord en wie weet zien wij jou dan 
dit jaar in ons team! 

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

Lotenbloks.nl
Zoekt u lotenbloks voor 

uw vereniging of stichting?
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Een ‘Kei’ van een foto
Hol  ngerveld - Donderdagochtend 26 januari begon mis  g. De zon kwam er al snel door, in combina  e met wat mist krijg 
je de mooiste zonneharpen. 

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl
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Op weg naar de nieuwe Dorpsvisie 2023
Laatste loodjes van de ‘De Grote Optrommelac  e’

Het is alweer ruim een jaar geleden dat wij met 15 enthousiaste vrijwilligers 
gestart zijn met ‘de Grote Optrommelac  e’. De reden was/is om met ‘de Grote 
Optrommelac  e’ te starten een update te realiseren voor de Dorpsvisie van 2011.

Femke Heythekker van 
Buurtwerk Nederland, 
hee   ons aan de 
hand meegenomen 
om de ‘de Grote 

Optrommelac  e’ tot 
een succes te maken.

Vorig jaar 2022 op 
vrijdagavond 1 april zijn de trommels 
in het dorp uitgezet onder luide 
begeleiding van de brandweer.
In totaal 40 trommels met hierin 
6 vragen zijn aan het begin van een 
eenzelfde aantal straten uitgezet. 
Met de vraag: ‘wilt u de vragen 
beantwoorden met evt. op- en 
aanmerkingen en dan de trommel bij 
de buren afgeven’.

Sindsdien is er ontze  end veel 
werk verricht door onze vrijwilligers 
trommels ophalen, zoekgeraakte 
trommels opzoeken, rubriceren, etc. 
Maar duidelijk is wel dat er sinds de 
start van de optrommelacte tot nu toe 
een hoop werk verricht is.
Hoe ver zijn wij nu? De resultaten 
van de optrommelac  e zijn op 
8 september jl. gepresenteerd in 
de Veldkei. Na de presenta  e zijn 
de uitkomsten verdeeld onder 11 
groepen die deze resultaten verder 
uitgewerkt hebben. Op 9 november 
jl. zijn de resultaten besproken met 
alle trekkers van de tafels. Vervolgens 
hebben we een redac  e gevormd 

die de resultaten gaat vertalen 
naar de nieuwe dorpsvisie. Voor 
punten die wel opgehaald zijn bij de 
optrommelac  e maar niet zozeer een 
visie zijn is een werkgroep opgericht 
die deze gaat oppakken. 
Er is nu een  jdlijn vastgesteld tot de 
ALV, 12 april 2023, waar de dorpsvisie 
gepresenteerd gaat worden. 
15 febr. overleg redac  e
22 febr. overleg tafels restpunten
In maart sessies met inwoners
5 april concept dorpsvisie gereed
12 april naar de ALV  

Huib de Wit, Secretariaat 
DorpsgemeenschapHavelte
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  22 feb. De Kei nr. 4
  1 mrt.  Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond, Dhr. Peter van Breemen vertelt over 

zijn boek “Vader Onbekend”
  4 mrt.  ‘de Spikerhof’, (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte geopend voor publiek - 13.30 -16.00 uur
  4 mrt. Tentoonstelling over emaille - ‘de Spikerhof’ - 13:30 -16:00 uur
  4 mrt.  Open Huis Bridgeclub Havelte - De Vlasbarg’n - 14.00-16.00 uur
  5 mrt. Concert Die Dorfplatzmusikanten - De Veldkei, Havelte - 14.30 uur
  5 mrt.  Concert Kamerkoor Next, Silence; org. Vrienden v. Blijdenstein - NH Kerk, 

Ruinerwold - 15.30 uur
  8 mrt. De Kei nr. 5
  9 mrt.  Vogelwacht Uff elte e.o.; lezing van Bart Hoekstra over de roofvogeltrek bij 

Batumi - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
13 mrt. Ledenvergadering ‘De Laatste Eer’ - De Veldkei - 20.00 uur
16 mrt. NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Hol  ngerveld - 13.30 uur 
18 mrt.  ‘de Spikerhof’, (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte geopend voor publiek - 13.30-16.00 uur
18 mrt. Tentoonstelling over emaille - ‘de Spikerhof’ - 13.30-16.00 uur
22 mrt. De Kei nr. 6
22 mrt. Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
25 mrt.  Start Drachtplantencursus; org. Imkers Frederiksoord e.o.’ - Voormalige 

tuinbouwschool
25 mrt. Toneelavond Fryske Krite - De Schalle - 20.00 uur
20 april  Vrouwenvereniging Havelte; 55-jarig bestaan met Piratenladies
  1 april  ‘de Spikerhof’, (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte geopend voor publiek - 13.30-16.00 uur
  1 april  Tentoonstelling over emaille - ‘de Spikerhof’ - 13.30-16.00 uur
  5 april De Kei nr. 7
  5 april Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond, Een avond in het kader van Pasen

Agenda

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

Annerie Kremer
Uitvaartzorg

Kracht halen uit een waardevol afscheid
0522 - 24 50 21  | www.kremeruitvaartzorg.nl

Wij begeleiden uitvaarten in Meppel en omgeving

(bij overlijden altijd bereikbaar)

Noordeinde 9
7941AS Meppel

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
-  Kinderpopkoor Sing Kids - De Veldkei - 18.10-19.10 uur
-  Repe   e Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte -

19.30-21.45 uur
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Aanmelden van leerlingen
Graag willen we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen in de 
komende schooljaren op onze  scholen OBS Oosterveldschool in Uff elte en 
OBS De Bosrank in Havelte.  Daarom vragen we hierbij aan alle ouder(s)/
verzorger(s) van de kinderen die tussen 01-06-2019 en 01-01-2021 geboren zijn 
om hun zoon / dochter alvast aan te melden. Dat kan door het aanvragen van 
een aanmeldingsformulier.

Indien er behoe  e is aan een 
oriënterend gesprek over de school 
bent u ook van harte welkom. U kunt 
al  jd een afspraak met ons maken.

Voor OBS De Bosrank in Havelte:
·  Via een email te sturen naar 

r.lorkeers@talentwesterveld.nl  
·  of te bellen naar OBS De Bosrank, 

telefoonnummer 0521-227521.

Voor meer informa  e kunt u contact 
opnemen met de directeur van de 
school; Rita Lorkeers (06-18068613).

Voor OBS Oosterveldschool in 
Uff elte:
· Via een email te sturen naar 
i.rorije@talentwesterveld.nl
·  Of te bellen naar OBS 

Oosterveldschool, telefoonnummer 
0521-351307

Voor meer informa  e kunt u contact 
opnemen met de directeur van de 
school;  Immy Rorije (06-30596897)
WELKOM!

Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389

‘Imkers Frederiksoord e.o.’ organiseert een Drachtplantencursus!

Alleen voor imkers? Zeker niet! 
De cursus gaat over landschappen, 
tuinen, insecten w.o. bijen en 
veel meer. Ook voor niet imkers, 
bijvoorbeeld mensen die van tuinieren 
houden, een erg interessante cursus.

Wie is de docent? Heilien 
Tonckens. Heilien is een bekende 

Groenontwerper, tuin- en 
landschapsadviseur. Heilien neemt 
je mee naar diverse tuinen, er zijn 
uitstapjes. Onder andere naar de 
Vledder Aa, de bloeiende heide, er 
wordt gekeken naar kleinschalige 
natuurontwikkeling, grondsoorten en 
meer. En ieder keer wordt gekeken 
waar bijen, vlinders en andere 

insecten op vliegen.

Veel studeren? Een heel klein beetje 
theorie, fl ink wat prak  jk en een paar 
leuke thuisopdrachten.

Meer weten? Stuur geheel vrijblijvend 
een e-mail naar voorzi  er@imkers-
frederiksoord.nl en we sturen 
je informa  e over datums, over 
cursuskosten en meteen ook een 
aanmeldingsformulier.

Wanneer van start? 25 maart 2023. Op welke dag: op zaterdag in principe in 
de ochtend. Hoe vaak? zeker 10 bijeenkomsten van 2 uur. Gedurende welke 
periode? Van 25 maart tot in de bloei  jd van klimop en herfstaster. Waar?
Bijeenkomsten starten bij de voormalige Tuinbouwschool in Frederiksoord.
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Nieuwe toekomst voor kazernes Assen 
en Havelte 
Vandaag is er een gezamenlijk bestuurlijk voornemen 
ondertekend over de toekomst van de Johan Willem 
Frisokazerne in Assen en de Johannes Postkazerne 
in Havelte. Uitgangspunt is de modernisering van de 
Krijgsmacht en meer specifi ek van de Landmacht. Het 
akkoord is na maanden van construc  ef overleg gesloten 
door de ministeries van Defensie en Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrela  es, de provincies Drenthe 
en Overijssel en de gemeenten Assen, Westerveld en 
Steenwijkerland. Voorafgaand aan de ondertekening 
sprak staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat persoonlijk 
met de defensiemedewerkers op de kazerne in Assen en in Havelte over het 
voornemen.

Het bestuurlijk voornemen gee   
invulling aan de (vastgoed)opgaven 
van Defensie, met aandacht voor 
de werkgelegenheid in de regio. De 
gezamenlijke opgave is om op de 
loca  es Assen en Havelte moderne 
kazernes te realiseren, die tot 
doel hebben om de opera  onele 
gereedheid van de krijgsmacht te 
versterken, een pre   ge en duurzame 
werkomgeving aan het personeel te 
bieden en de regionale binding van 
het Defensiepersoneel te verbeteren.
De maatschappelijke meerwaarde 
van Defensie en haar betrokkenheid 
bij de regio wordt extra versterkt 
door bijvoorbeeld gezamenlijk 
gebruik van faciliteiten (zoals 
sport en parkeren) maar ook door 
samenwerking op het gebied van zorg, 
techniek, onderwijs, duurzaamheid, 
arbeidsmarkt en innova  e. Daarbij 
wordt voortgebouwd op het belang 
dat wordt door alle par  jen toegekend 
aan de aanwezigheid van de kazernes 
in Assen en Havelte (Steenwijkerland/
Westerveld) in de provincies Drenthe 
en Overijssel.

Johannes Postkazerne (Havelte) 
De Johannes Postkazerne (JPK) 
in Havelte, de thuisbasis van 43 
Gemechaniseerde Brigade, is en blij   
één van de belangrijkste loca  es 
voor de Koninklijke Landmacht. Er 
wordt meer dan 250 miljoen euro 
geïnvesteerd in de modernisering 
en verduurzaming om de JPK te 
revitaliseren. Zo wordt de JPK een 
van de kazernes van de toekomst en 
daarmee aantrekkelijk als werkgever.
School Noord verhuist van Assen naar 
Havelte, om opleiding en eenheid 

samen te brengen. Ook wordt de 
geneeskundige eenheid in Havelte 
uitgebreid en komt er een 'forward 
support detachement' om de 
transportcapaciteit te versterken. Dit 
vergroot de logis  eke zelfstandigheid 
van 43 Gemechaniseerde Brigade. 
Tevens wordt de bereikbaarheid van 
het complex in Havelte verbeterd. 
Het 45 Pantserinfanteriebataljon 
verruilt de JPK voor een bestaande 
Defensieloca  e in het midden van het 
land. Het bataljon is momenteel één 
van de slechtst gevulde eenheden 
van de landmacht. De verhuizing 
moet de bemensing van het bataljon 
verbeteren.

Johan Willem Frisokazerne (Assen)
De Johan Willem Frisokazerne 
(JWF-kazerne) in Assen blij   de 
thuisbasis van 13 Infanteriebataljon 
(luchtmobiel), de Koninklijke Militaire 
Kapel en een aantal ondersteunende 
diensten en eenheden. Het beveiligde 
kazerneterrein in Assen wordt 
aanzienlijk verkleind vanwege het 
vertrek van School Noord. Het 
Defensiedeel van het terrein van 
de JWF-kazerne wordt vernieuwd 
en verduurzaamd; de investering 
bedraagt meer dan 75 miljoen euro. 
Op het beveiligde kazerneterrein zal 
de Dienst Vervoer en Ondersteuning 
(DV&O) een plek blijven houden, 
inclusief ruimte voor geplande 
ontwikkelingen. 

Rijkswerkgelegenheid in de regio 
Het kabinet vindt het belangrijk dat de 
rijkswerkgelegenheid evenwich  g over 
het hele land verspreid is. Het kabinet 
wil de totale rijkswerkgelegenheid 

in Drenthe in stand houden. Om 
dit te bereiken coördineert de 
minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrela  es een aantal 
rijksbrede ini  a  even. Zo wordt 
bij het NS-sta  on in Assen een 
rijkshub geves  gd voor verschillende 
rijksdiensten. Daar kunnen 
rijksambtenaren werken, vergaderen 
en met elkaar samenwerken. Ook 
is in Assen de uitbreiding van 
een bestaande rijksdienst in een 
vergevorderd stadium. De komende 
periode wordt meer duidelijk over 
andere ini  a  even.

Vervolgstappen 
De betrokken partners gaan de 
komende periode gezamenlijk aan de 
slag om herontwikkeling van de JWF-
kazerne, de toekoms  ge inrich  ng 
van de Johannes Postkazerne in 
samenhang met de maatschappelijke 
opgaven en de ini  a  even ter behoud 
van de rijkswerkgelegenheid in 
Drenthe verder vorm te geven en uit 
te werken. De twee ministeries, de 
twee provincies en de drie gemeenten 
hebben er vertrouwen in ook deze 
fase construc  ef met elkaar te 
doorlopen.
De eerstvolgende mijlpalen die deels 
gelijk  jdig worden opgepakt, zijn het 
opstarten van de modernisering en 
verduurzaming van de JPK, gevolgd 
door de JWF-kazerne, het verplaatsen 
van 45 Pantserinfanteriebataljon, 
het verplaatsen van School Noord 
naar Havelte en uiteindelijk het 
verkleinen van de beveiligde zone 
op de JWF-kazerne. Ook wordt 
gewerkt aan de overdracht aan het 
RVB (Rijksvastgoedbedrijf) van de 
Rijksmonumentale panden van de 
JWF-kazerne en de herbestemming 
van het overige gedeelte.

Foto: Defensie
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Boerderijwinkel De VeldhofBoerderijwinkel De Veldhof

Boter, kaas en eieren!
Wist u dat we ook biologische roomboter, 
kaas en eieren in ons assortiment hebben? 
Ter kennismaking hebben we een mooie 
actie: een ‘boter, kaas en eieren pakket’
voor slechts € 11,95!  

U krijgt 450 gram Bastiaansen 
jong belegen kaas, 
1 pakje boerenboter 
van Weerribben zuivel 
én een doosje van 6 eieren 
van onze eigen boerderij. 

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!

Exposi  e over emaillen voorwerpen 
in ‘de Spikerhof’ te Havelte
Na de succesvolle exposi  e over poëziealbums hee   het bestuur van de 
Historische Vereniging Havelte en omstreken een nieuwe tentoonstelling 
ingericht in haar monumentale onderkomen ‘de Spikerhof’ aan de 
Boskampsbrugweg 2 te Havelte. Ditmaal zijn er tal van voorwerpen van 
emaille te bezich  gen, in allerlei kleuren en maten. Er is een uitgebreide 
collec  e petroleumstellen te aanschouwen, maar er zijn ook erg zeldzame 
gebruiksvoorwerpen te bewonderen. Er is gezorgd voor aanvullende informa  e 
en het geheel is sfeervol ingericht. De toegang is gra  s.

De 
Historische 
Vereniging 
Havelte is 
ac  ef op 
zoek naar 
nieuwe leden 

en met deze tentoonstelling hoopt zij 
de belangstelling voor geschiedenis 
in het algemeen en de historie van 
Havelte en omstreken in het bijzonder 
te vergroten. De tentoonstelling 
is  jdens openings  jden van ‘de 
Spikerhof’ te bezich  gen en dat is elke 
veer  en dagen op de zaterdagmiddag. 
Vrijwilligers van de vereniging zijn 
dan aanwezig om tekst en uitleg te 

geven. Ook is er dan de mogelijkheid 
om boeken in te kijken. 18 februari 
is de eerste mogelijkheid om de 
emaille voorwerpen te bekijken en de 
tentoonstelling duurt tot 8 juli 2023. 
Er zijn op verschillende plaatsen in 
de voormalige gemeente Havelte en 
omstreken affi  ches opgehangen met 
de data en openings  jden van deze 
exposi  e.
Meer informa  e is te vinden op de 
website: 
www.historischevereniginghavelte.nl. 
De volgende mogelijkheid voor bezoek 
is 4 maart, 18 maart, 1 april, 15 april, 
29 april, 13 mei, 27 mei, 10 juni, 24 
juni en 8 juli 2023.

Drents ienakterfes  val 
“Kört&Goed” op 1 april 
in Hoogeveen
Kaortverkoop fi nale in De Tamboer in 
Hoogeveen is begund

Streektaolorganisa  e Huus van de 
Taol organiseert veur de veerde maol 
het Drentstaolige ienakterfes  val 
Kört&Goed. Vief tenielgroepen streidt 
in theater De Tamboer in Hoogeveen 
um de hoogste eer. Wel wint het 
ienakterfes  val in 2023?
Op zaoterdagaovend 1 april staot de 
vief ienakters in de Passagezaal van 
theater De Tamboer in Hoogeveen. 
Het publiek kreg tenielstukken te 
zien die tussen de 15 en 30 minuten 
lang bint. Een deskundige jury zöt de 
tenielstukken veur het eerst en bepaolt 
an het ende van de aovend welke 
club de winnaor is van Kört&Goed 
2023. In de pauzes zult de vrouwlu 
van zanggroep Dwarzz oet Emmen 
optreden.
Kaorten kost € 15,00 en kunt in de 
webshop van huusvandetaol.nl besteld 
worden en op de aovend zölf an de zaal 
kocht worden. Aanvang: 20.00 uur.
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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.

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

VOLMACHT|LEVENSTESTAMENT?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn

Donderdag 9 maart lezing Bart Hoekstra 
over de roofvogeltrek bij Batumi 
De Vogelwacht Uff elte e.o. organiseert op donderdag 9 
maart een lezing over de monitoring van de roofvogeltrek in 
‘bo  lenecks’, zoals bij de Georgische badplaats Batumi. Het  
is een effi  ciënte manier om de vinger aan de pols te houden 
van popula  es die met tradi  onele broedvogelmonitoring 
niet goed te bereiken zijn. 

Sinds 2011 telt de jaarlijkse monitoring 
in Batumi, genaamd ‘Batumi Raptor 
Count’ op gestandaardiseerde wijze 
meer dan één miljoen roofvogels 
uit een verspreidingsgebied tussen 
Fennoscandinavië en Kazachstan. 
Door registra  e van soort én lee  ijd 
van langstrekkende roofvogels, 
is het mogelijk zowel trends 
in aantallen als onderliggende 
popula  everanderingen bloot 
te leggen. Door eco-toerisme te 

s  muleren draagt 
het project 
tevens bij aan 
het verminderen 
van de illegale jacht in de regio. De 
monitoring wordt georganiseerd 
met en gesteund door honderden 
interna  onale vrijwilligers. Tijdens 
de lezing zal Bart het project 
introduceren, belangrijke resultaten 
delen en je aan de hand van foto’s 
en videomateriaal meenemen in het 

roofvogelspektakel aan de oostkant 
van de Zwarte Zee.                                                                                                              
Loca  e: Dorpshuis de Veldkei, 
Veldkamp 77, Havelte
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 
19.30 uur)
Toegang gra  s voor leden; niet-leden 
betalen 3 euro



10 De Kei - 8e jaargang nr. 4 - 22 februari 2023

Toneelvereniging 
’t Olde Bessien speelt 
“Verkeerde hulp op de 
eerste hulp”
Na de try-out op vrijdagavond voor 
de jeugd, was zaterdagavond de 
première van het blijspel “Verkeerde 
hulp op de eerste hulp”, geschreven 
door Henk Roede.
De goed gevulde zaal was een lust 
om voor te spelen, wat naderhand 
ook wel bleek uit het grote applaus 
en de vele posi  eve reac  es van de 
toeschouwers. 

De regisseur Erik Bakker en de 
spelers waren zeer tevreden over het 
resultaat van maandenlang repeteren. 
De souffl  euse, Marjan Beugel, had 
zaterdagavond een makkie. De spelers 
zaten allemaal goed in hun rol en 
hadden veel plezier bij het spelen van 

het stuk. Na afl oop was er live muziek 
en kon er volop gedanst worden.
Wie nog naar het stuk wil komen 
kijken, kan dat doen op zaterdagavond 

25 februari 2023 in De Veldkei te 
Havelte. De voorstelling begint om 
20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de zaal. 

‘Die Dorfplatz Musikanten’ geven concert in Havelte
Op zondagmiddag 5 maart a.s. geven ‘Die Dorfplatz Musikanten’ uit 
Oldeberkoop een concert in Havelte. Deze egerländerkapel, o.l.v. kapelmeester 
Benny Eissens, spelen voor u een gevarieerd programma. Instrumentaal en een 
aantal nummers met zang dit door Evelien Holsbeek en Benny Eissens . 

Het afgelopen jaar hee   de kapel met 
een aantal tussenpozen al diverse 
optredens gegeven in zuidoost 
Friesland. De enthousiaste kapel staat 
te popelen om u te vermaken met de 
vrolijke muzikale klanken.  Een mooie 
gelegenheid om kennis te maken 
en te luisteren naar deze bijzondere 
gezellige muziekgroep.
Voor dit concert hee   de kapel een 
aantal nieuwe nummers ingestudeerd. 
Maar ook de ‘Golden Oldies’ uit de 
Egerländer en Böhmische muziek, 
waaronder de bekendste nummers 
van Ernst Mosch, zullen ze voor u 
spelen. 

Het concert begint om 14.30 uur, 
zaal open vanaf 14.00 uur. Het is in 
De Veldkei, Veldkamp 77 in Havelte. 
Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar 
en kosten € 8.00 p.p.
Voor informa  e en of reservering, 
telefoon 06 49835235   
www.diedorfplatzmusikanten.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg 
en Darp, De Molen in Nijeveen 
en De Koegang in Koekange? 
Vraag naar de combinatietarieven.
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KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
met alle aandacht voor uw kind.

Flexibel, vertrouwd, een tweede thuis.
Dagopvang en Buitenschoolse opvang mogelijk
informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Linthorst Homanstraat 22
7973 KG DARP
06 22 14 97 84
www.kdv-bso-darp.nl
info@kdv-bso-darp.nl

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

Rimini is weer open voor
heerlijke verse pizza’s!

Voor menu en openings  jden: zie website

Silence - 
op zoek naar de 
vers  lling in muziek
Op 5 maart a.s. organiseert de 
S  ch  ng “Vrienden van Blijdenstein” 
hun eerste concert van 2023 in de NH 
kerk te Ruinerwold.
Aanvang 15.30 uur. Prijzen € 18,00  / 
€ 16,50 (Vrienden van Blijdenstein). 
Reserveren joke.vd.veen@home.nl 

Kamerkoor NEXT o.l.v. Fokko 
Oldenhuis.
Muziek van Hildegard von Bingen, 
Jean Mouton, Carlo Gesualdo, Francis 
Poulenc, Olivier Messiaen en Ton de 
Leeuw

Welke betekenis hee   s  lte in een 
 jd waarin alles in beweging lijkt 

te zijn? En welke func  e hee   de 
s  lte in muziek? In aanloop naar de 
paas  jd, al eeuwenlang een periode 
van bezinning en refl ec  e, verkent 
Kamerkoor NEXT met Silence de 
rela  e tussen muziek en s  lte. Van 
de vers  lde harmonieën van Olivier 
Messiaen tot de Cinq Hymnes van 
Ton de Leeuw: Apaise ton âme et 
contemple ce  e splendeur en silence 
- kalmeer de ziel en aanschouw deze 
pracht in s  lte. 

In dit a-capellaprogramma o.l.v. Fokko 
Oldenhuis fi gureren componisten die 
zich elk op hun eigen manier lieten 
inspireren door de s  lte. Zo schreven 
zowel Gesualdo, enfant terrible van 
de Renaissance, als de Franse Poulenc 
een serie mote  en op teksten voor 
de S  lle Week. In Messiaens O 
sacrum convivium klinken vers  lde 

harmonieën die langzaam over elkaar 
heen schuiven, waardoor een prach  g 
klankenpalet ontstaat. Een hoogtepunt 
in het programma zijn de twee delen 
uit de Cinq hymnes van Ton de Leeuw 
- een muzikale ze   ng van teksten van 
Kabir Das, een 15e-eeuwse Indiase 
dichter, die oproept om met medita  e 
en contempla  e het mys  eke 
zichtbaar te maken.

Kamerkoor NEXT
Kamerkoor NEXT is een koor met 
jonge, ambi  euze zangers die op 
hoog niveau samen musiceren. De 
groep werd in 2015 opgericht en staat 
nog steeds onder leiding van vaste 
dirigent Fokko Oldenhuis. Het koor 
brengt afwisselende en uitdagende 
programma’s met uiteenlopende 

muziek ten gehore in thuisstad 
Utrecht en daarbuiten. Hiervoor 
werkt NEXT regelma  g samen met 
professionele musici en hedendaagse 
componisten, maar ook met ar  esten 
uit andere disciplines, zoals dansers 
en schrijvers. 
Tot de eerdere projecten van 
Kamerkoor NEXT behoren onder 
andere een concertreeks met Jan 
Terlouw, een cross-overconcert met 
dansersduo Youri & Marie en een 
concert in een quizvorm rondom de 
viering van 900 jaar stadsrechten 
voor Utrecht. NEXT was onderdeel 
van een interna  onaal korenfes  val 
in Kroa  ë en het Fes  val Nieuwe 
Muziek in Utrecht, is te gast geweest 
bij Podium Wi  eman en te horen 
geweest op Radio 1 en Radio 4.
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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.

Tuinman

Mijn warme maaltijd heb ik net op mijn bord geschept als de telefoon gaat.
Aangedaan, maar rustig vertelt de zoon me dat zijn vader is overleden. 
‘Er was geen enkele reden om dit te vermoeden, hij heeft nog heerlijk in de tuin
gewerkt vandaag.’ Ik geef aan dat ik nog even tijd nodig heb, maar dat ik er met
drie kwartier zal zijn. ‘Dat is goed hoor, we zien je vanzelf.’ zegt hij.

Het huis staat aan een achteraf gelegen zandpad en ik moet even naar het juiste nummer zoeken. Bij
de achterdeur staat een paar klompen. Als de deur opengaat, word ik welkom geheten door de dochter.
Ze neemt me mee naar binnen en als ik in de woonkamer sta, kijk ik naar een tafereel wat ik niet had
kunnen vermoeden tijdens het telefoongesprek. Hij zit in de comfortabele stoel waarin hij er tijdens
zijn middagdutje zo onverwacht tussenuit geknepen is.
Zijn werkbroek zit vol met moddervlekken. Daarboven de dikke wollen trui met hier en daar een
slijtagegaatje. Zijn gezin zit, voorzien van koffie en thee, om hem heen. ‘Ga maar zitten hoor.’  
Zijn vrouw wijst naar een lege stoel. ‘Ik zal een kopje thee voor je pakken.’ Terwijl ze naar de keuken
loopt, strijkt ze liefdevol over zijn voorovergebogen hoofd. En waar ik me ter plekke ongemakkelijk
begin te voelen over die paar minuten die ik toch nog heb besteed aan het nuttigen van mijn maaltijd,
wordt dat door deze familie meteen weer weggenomen: ‘Het was zo fijn hier gewoon nog even zo te
zitten met elkaar.’
En dus zitten we ook nu samen rondom hem. Vertellen ze me over hoe de dag opeens deze
onverwachte wending kreeg en dat ze daar op hun manier ook vrede mee hebben. ‘Hij was dol op zijn
tuin. Het liefst was hij daar gestorven, hij heeft het vaak genoeg gezegd.’ Ik snap dan ook helemaal de
wensen van deze familie: Een eenvoudige, maar ecologische kist, waarin hij opgebaard zal worden in
zijn werkkleren. De kist komt vanzelfsprekend voor het raam te staan dat uitzicht geeft op de tuin. 
Op de dag van de uitvaart ligt er een boeket met een weldadige kleurenpracht op de kist. Bloemen uit
zijn eigen tuin uiteraard.

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

€ 20,-
vanaf

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

Verkrijgbaar in dames- en herenmodellen. 
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