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Van Dijk Tuin & Park wenst u 
fijne feestdagen toe! 

 
 

Vele soorten en typen 
kettingzagen op voorraad. 

 

 
 

Benzine/ elektrisch/ accu! 
 

MELD U NU AAN 
voor de WINTERBEURT  

van uw gazonmaaier incl.  
GRATIS haal- en brengservice! 

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 | Oplage: 2.930 ex. | 3e jaargang nr. 23 | 12 december 2018

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250

0521 34 46 54

Buurtbemiddeling Westerveld van start
 
Met ingang van 1 januari 2019 gaat Buurtbemiddeling Westerveld van 
start. Hiervoor is op donderdag 29 november een convenant getekend door 
de samenwerkende partijen; Actium, Welzijn MensenWerk, Gemeente 
Westerveld en de Politie. Zij zijn de instanties waar aanmeldingen van (buren)-
overlast veelal in eerste instantie gemeld worden. 
 

V.l.n.r. Roelof Veldhuis (gemeente Westerveld), Jos Kruit (Actium), Henk van der Meer (Welzijn 
MensenWerk), Ellen Greuter (Welzijn MensenWerk), Kevin van der Waard (Politie Drenthe).   

Buurtbemiddeling 
Burenruzies komen overal voor. Een 
burenruzie die onschuldig begint 
en uit de hand loopt, of een kleine 
ergernis die steeds hoger oploopt. 
Dit kan het veiligheidsgevoel van 
inwoners aantasten. Buurtbemiddeling 
is een doeltreffende manier om dit 
soort problemen aan te pakken met 
een grote kans op succes. Twee derde 
van de behandelde zaken wordt 
dankzij buurtbemiddeling met positief 
resultaat afgerond. In 300 gemeenten 
in Nederland is buurtbemiddeling 
inmiddels beschikbaar. 
 
Leefbaarheid
Buurtbemiddeling is een goed 
voorbeeld van burgerparticipatie. 

Getrainde bemiddelaars helpen 
ruziënde buren om het contact te 
herstellen en oplossingen te bedenken 
voor hun conflict. De methode werkt 
het best in een vroeg stadium en 
bij niet al te ernstige problemen. 
Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, ruzie 
over erfscheidingen of overlast door 
kinderen. Buurtbemiddeling draagt zo 
bij aan veiligheid, sociale samenhang 
en leefbaarheid in de wijk.
 
Wilt u meer informatie over 
Buurtbemiddeling Westerveld? Neem 
dan contact op met Henk van de 
Meer, sociaal werker/ coördinator 
Buurtbemiddeling (Welzijn 
MensenWerk):  T 06 30441876 of h.vd.
meer@welzijnmw.nl 

Fijne Feestdagen
en een

Gezond en 
Stralend 2019



2 De Kei - 3e jaargang nr. 23 - 12 december 2018

De volgende Kei verschijnt op 9 januari 2018. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 2 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
Zo.  16 dec. Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra Kindernevendienst
Wo. 19 dec. Molenhof 19.30 uur Ds. V. Top Kerstviering
Zo.  23 dec. Havelte 10.00 uur Mw. A. Streutker-Betting uit Beilen Kindernevendienst
Ma.  24 dec. Havelte 22.00 uur Ds. V. Top  Kerstnachtdienst m.m.v. Michael en Janneke 

uit Meppel (zang en gitaar)
Di.   25 dec. Havelte 10.00 uur Ds. A. Westra Kerstviering m.m.v de Kinderkerk
Zo.  30 dec. Havelte 10.00 uur Ds. T. Braam uit Dwingeloo, i.s.m. werkgroep Eredienst, kindernevendienst
Ma.  31 dec. Havelte 19.30 uur Ds. T. Braam uit Dwingeloo Oudejaarsdienst
Zo.   6 jan. Uffelte 10.00 uur Ds. A. Westra Nieuwjaarsdienst

Belangrijke Informatie
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

CENTRUM BIRU KAI, Natuurgeneeskundige praktijk
Marktstraat 4, 7941 KR Meppel, tel. 0522 23 01 73. 
Behandeling volgens afspraak.

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.

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Tel. 06 33 67 40 73

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.

Kerst: De wereld ontdooit
Feest voor kinderen en grote mensen

Frozen (Bevroren) is een tekenfilm van Walt Disney. De film vertelt het verhaal van Elsa die magische krachten heeft. Ze 
kan alles laten bevriezen, maar uiteindelijk leert ze dat ze ijs ook kan laten smelten. Op 25 december, eerste Kerstdag, 
herleven deze krachten. Samen met de kinderen kijken we hoe we soms verkillen en we ervaren hoe hartverwarmend 
liefde is. De wereld ontdooit met Kerst! Op het Kerstfeest op eerste Kerstdag kijken en luisteren we de boodschap van 
Frozen.

Een groep kinderen beeldt het 
Kerstverhaal uit. Daarna is er voor 
alle kinderen een creatief kwartier, 
volwassenen luisteren naar een 
verhaal. We zingen bekende 

Kerstliederen. Ds. Aukje Westra leidt 
het geheel.
Alle kinderen en grote mensen zijn 
welkom!

Clemenskerk Havelte
Eerste Kerstdag, 25 december 2018
10.00-11.00 uur
dominee@pkn-havelte.nl
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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

Keitje

Kerst 2018

“Wat denk je?”mekkert het oudste 
schaap,
 “Komt het nog goed met deze wereld 
in 2019?”
“Het zal mijn tijd wel duren”, 
blaat zijn ooi nonchalant.
“Met zo’n gemakzuchtige houding 
schieten we geen steek op”, snibt de 
kleine ezelin.
“Het is een egoïstische wereld”, bromt 
de os.
“Omzien naar elkaar”piept een kleine 
muis vanuit het stro.
“Hoor haar”, snebbelt een lammetje 
“spuit elf geeft modder.”
“Weet je”, mompelt de oude ezel 
gemoedelijk,
 “Als de mensen nu eens doen als wij, 
alle soorten bij elkaar in de stal, 
een beetje geven, een beetje nemen,
een  beetje inschikken en wat delen,
dan heb ik  alle vertrouwen in goede 
kerstdagen  en een vredig en gelukkig 
2019!”

Zalig kerstfeest 
een gelukkig Nieuwjaar
van Dieneke Smink

Senryû

Denkend aan haar ex 
werd zij door haar lief bemind 

zonder het te zien.

Louis

Engelse koormuziek met samenzang in de 
Clemenskerk in Havelte

De Britse componist John Rutter (1945) heeft veel muziek geschreven en zijn 
muziek is niet alleen populair in het Verenigd Koninkrijk maar ook in landen 
ver daarbuiten.

Zo ook in Nederland. Er zijn vele koren 
die werken van hem zingen.
Het projectkoor Kolderveen o.l.v. 
Johan Rodenhuis en begeleid door 
Ruth Pos op de piano heeft een 
project ingestudeerd dat ons met 
liederen van John Rutter brengt naar 
Advent en Kerst.
Uitvoering: in de Clemenskerk in 
Havelte op zaterdag 15 december om 
20.00 uur.
Naast deze koorzang is er ook 
samenzang in het Nederlands op 

bekende Engelse melodieën.
Ruth Pos zal de samenzang op het 
kerkorgel begeleiden.
Ook zal zij een instrumentaal 
intermezzo verzorgen met de bekende 
dwarsfluitist Robin Kleine, die ook het 
koor mede begeleidt.
Het geheel duurt ruim een uur en de 
toegang is gratis.
Aan het eind wordt er een collecte 
gehouden.

Van harte aanbevolen!

Volkskerstzang in Havelte 
op zondagmiddag 23 december 2018
Al geruime tijd wordt er in onze dorpen over gesproken: 
Volkskerstzang in Havelte voor de eerste keer en voor iedereen!
Dit evenement vindt plaats op zondagmiddag 23 december a.s. om 16.00 uur 
in de Clemenskerk. Iedereen wordt verwelkomd met een kop koffie, thee  of 
chocolademelk met kerstkransjes. Voor de kinderen is er limonade.

Het kerkkoor is druk bezig met het 
instuderen van een kerstrepertoire.
Onder leiding van dirigent Johan 
Rodenhuis wordt er wekelijks 
gerepeteerd.
Organiste/pianiste Ruth Pos begeleidt 
het kerkkoor.
Er is veel samenzang en dit 
wordt deels begeleid door het 
harmonieorkest Euphonia uit 
Nijeveen, onder leiding van dirigent 
Wilfred Grootenhuis.
Maar ook Ruth Pos zal op het orgel 
deels de samenzang begeleiden.

Naast samenzang, koorzang en 
orkestmuziek kunt u ook genieten van 
kerstfantasieën, welke  te horen zijn 
op het orgel en door het orkest.
Het geheel duurt ruim een uur. 
Voor diegene die nog gezellig willen 
“nazitten” is er volop gelegenheid. 
De organisatie rekent op vele 
bezoekers en we maken er samen een 
mooie bijeenkomst van!
Iedereen is van harte welkom!

Gratis entree, wel zal er een collecte 
gehouden worden.
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••• • • 
COMFORTUIN 

hoveniersbedrijf 
groenvoorzieningsbedrijf 

boomverzorgi ng 
bestratingen 

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel 
06 10 18 14 17

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

Beste inwoners van Uffelte, Havelte, Darp, Havelterberg & Wapserveen e.o.,
met mijn KAASBUS rij ik wekelijks óók bij u door de straat!

Met een compacte KAASBUS volgeladen ga ik elke week op pad om u te voorzien 
van vers van het mes gesneden kaas tegen concurrerende prijzen.
 
Naast de gewone Goudse, komijne- en Friese nagelkaas kunt u kiezen uit een 
verrassend assortiment 30+ kaas, geitenkaas, kruidenkaas, boerenkaas en smeerkaas.

Ook kunt u bij mij terecht voor eieren, droge worsten, 3 soorten wijn, verse nootjes en meer.

Neem contact met mij op via 06-53395482 en ik kom met mijn KAASBUS ook bij ú voorrijden.
Uiteraard kunt u ook naar mij toekomen als u mijn KAASBUS ziet staan.
U bent van harte welkom bij mijn KAASBUS!!

Alvast fijne feestdagen!

Vriendelijke groet,

DE KAASBUS (uit Darp)
Siep Grotenhuis, tel. 06 53 39 54 82

Tegen inlevering van deze advertentie 
ontvangt u bij aankoop van een kilo kaas:

GRATIS 10 KAKELVERSE EIEREN!
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Stotijn notariaat & mediation neemt 
nieuwe vestiging Ruinerwold in gebruik

Dijkhuizen 7, Ruinerwold. Bij veel inwoners van Ruinerwold 
staat nog vers in het geheugen dat hier hun Gemeentehuis 
was gevestigd. Het oorspronkelijke pand werd hier in 
1849 als eerste gemeentehuis van Drenthe gebouwd. 
In 1903 werd het min of meer herbouwd en vergroot. 
Sinds de gemeentelijke herindeling heeft het pand zijn 
functie als gemeentehuis verloren. Tegenwoordig is het als 
‘Businesscentrum Het Raadhuis’ in gebruik bij meerdere 
bedrijven en stichtingen. 

Toen er dit najaar kantoorruimte 
rechts aan de voorzijde bij de entree 
vrijkwam en notaris Johan Stotijn 
hierover in gesprek raakte met de 
eigenaar van het gebouw, hakte hij 
de knoop door om naar deze plek 
te verhuizen. Al in 2016 besloot 

Stotijn notariaat & mediation de 
dienstverlening wat dichter bij de 
klanten uit Ruinerwold en omgeving 
aan te bieden en vestigde het 
notariskantoor zich hier op het 
bedrijventerrein De Hoge Akkers. De 
locatie Dijkhuizen 7 heeft met haar 

trapgeveltjes en 
markante uurwerk 
een karakteristieke 
uitstraling. 
Bovendien 
heeft het een 
prominentere en 
herkenbare plek 
in het dorp, direct 
aan de rotonde. 
Bezoekers kunnen 
parkeren aan de 
overkant van het 
gebouw. 
De openingstijden 

van het full-service notariskantoor 
blijven in Ruinerwold vooralsnog op 
dinsdagmiddag van 13.00 tot 17.00 
uur en op vrijdagochtend van 8.30 
tot 12.30 uur. Vanzelfsprekend blijven 
klanten welkom op onze vestiging in 
de Wijk. Daar zijn we van maandag tot 
en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
geopend. Op dinsdag bovendien van 
17.00 tot 20.00 uur.
Er is behoorlijk wat animo vanuit 
Ruinerwold, Ruinen en de omgeving. 
Mensen vinden het toch wel prettig 
om dichter bij huis met ons om tafel 
te gaan. Ook voor ouderen is het een 
uitkomst, dat merken we. We zijn 
en blijven graag een notariskantoor 
dat voor iedereen toegankelijk en 
bereikbaar is, ook wat ligging betreft.

Meer informatie 
www.stotijnnotariaat.nl

Dit is de laatste Kei van dit jaar.
De eerstvolgende uitgave verschijnt op 9 januari 2019.

Kerstmarkt Havelte ‘Dickens Brink Festijn’

Op zaterdag 22 december 2018 vanaf 13.30 uur staat de Brink in Havelte weer in het teken van de Kerstmarkt Havelte 
‘Dickens Brink Festijn’. Eén van de grootste en sfeervolste kerstmarkten van het noorden.

Een authentieke kerstmarkt met meer 
dan 80 kramen die nostalgisch en 
in sfeer zijn aangekleed. Bezoekers 
worden getrakteerd op een prachtige 
aankleding in Dickens stijl en muzikale 
omlijsting van diverse optredens. Er 
zijn kramen van lokale ondernemers, 
maar ook kraamhouders vanuit 
heel Nederland presenteren zich. 
Zo is er voor ieder wat wils op deze 
markt. Van de verkoop van heerlijke 
streekproducten tot prachtige 
kerstartikelen. Daarnaast is er ook 
voor de kinderen voldoende vermaak 
op een heus kinderplein. De kinderen 
kunnen onder andere zelf brood 
bakken, popcorn maken en aan nog 
vele andere activiteiten deelnemen. 

Om het plaatje compleet te maken 
zijn er diverse muzikale optredens. 
Uiteraard is er ook voor de inwendige 
mens voldoende aandacht. Tijdens 
de kerstmarkt Havelte brengt de 
unieke schaapskudde, de ‘Holtinger 
Schaapskudde’, ons een bezoekje en 
krijgt u de kans om oog in oog te staan 
met zo’n 300 schapen. Een bijzondere 
ervaring die u niet wilt missen. 
Wanneer u met de auto komt kunt 
parkeren bij Eursingerkerkweg 2A en 
Havelterschapendrift 9.
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‘Kerstverhaal vol koperwerk!’ in de Holtinger schaapskooi te Havelte

Op zondagmiddag 16 december brengt Brassband Crescendo uit Steenwijk in de sfeervolle versierde lammerenkooi 
van de Holtinger Schaapskudde een verrassend kerstverhaal, dat afgewisseld wordt met kerstmuziek.

Muzikale intermezzo’s
Crescendo geeft al enige jaren 
muzikale voorstellingen rond de Kerst 
in de kooi. 
Ook dit jaar geven ze een tweetal 
concerten. Het verhaal wordt verteld 

door Tim de Vries. 
Het eerste concert 
begint om 
14.00 uur. 
Hierna gaan 
we gezamenlijk 
een wandeling 
maken naar de 
hunebedden om 
de schaapskudde 
te vergezellen naar 
de kooi. 
Het tweede 
concert begint om 
15.30 uur. 
De schaapskudde 
heeft een 

kraampje met o.a. koffie, thee of 
chocolademelk.

Opbrengst voor de schapen
Crescendo en de stichting Holtinger 
Schaapskudde rekenen op een 

sfeervolle middag en hopen op veel 
animo van jong en oud. De gasten 
worden aangeraden in warme kleding 
te verschijnen. 
De entree voor het eerste concert en 
wandeling is € 7,50 (volwassenen) 
en kinderen tot 12 jaar 2,50 euro per 
persoon. 
Voor het tweede concert is de entree 
€ 5,00 (volwassenen) en kinderen tot 
12 jaar 2,50 euro per persoon 
Wilt u zeker weten dat u een 
plaatsje heeft dan kunt u 
reserveren via email: secretariaat@
deholtingerschaapskudde.nl  Is niet 
verplicht.

Kijk voor meer informatie op www.
deholtingerschaapskudde.nl of www.
crescendosteenwijk.nl 
De schaapskudde wordt mede in 
stand gehouden door Gemeente en 
Provincie.

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

energetisch therapeut / sportmasseur verzorger                          Martijn Haveman

behandeling;  opleidingen;                      

Pedjit (oosterse massage)               energetisch sportmasseur

energetische sportmassage / therapieën               stabielmassage onderbeen

ontspanningsmassage

magnetiseren cursus;

kruiden therapie meditatie

Locatie   veendijk 29   7971 RN Havelte   ( Drenthe)

nfo@spirit-treatments.nl              www.spirit-treatments.nl        tel; 06-33674073

Praktijk voor: 
energetische sportmassage / therapieën
Pedjit (Indonesische massage)
orthomoleculair gerichte consulten 

Energetisch therapeut / sportmasseur 
Martijn Haveman

www.spirit-treatments.nl   06-33674073

Verlies en veerkracht

Afscheid nemen van je vrouw, je dementerende man vaarwelzeggen, een relatie beëindigen. Het voelt allemaal als 
afscheid en verlies. Het ene verdriet is niet erger dan het andere, het is allemaal even zwaar. De kern van verdriet is dat 
je van je sokken geblazen bent en dat je opnieuw moet leren leven. 

Een journaliste geeft het advies: 
‘Iedere dag een sneetje en niet in één 
keer een heel brood.’ Neem elke dag 
een kleine stap en uiteindelijk boek je 
grote vooruitgang. Je hervindt de weg 
naar het gewone leven.

Op dinsdagochtend 8 januari starten 
wij een gespreksgroep over verlies 
en veerkracht. Ieder die kampt met 
verlies en verdriet en zoekt naar 
veerkracht kan meedoen. We wisselen 
ervaringen uit en zijn zo elkaar tot 

steun. We komen op dinsdagochtend 
8 januari om 10.00 uur voor het eerst 
bij elkaar. De groep wordt door mij, 
Aukje Westra, geleid. 
Voor meer informatie en opgave: 
aukjehwestra@gmail.com. Of 0521-
769066. 
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3 jaar De Kei
De Kei bestaat alweer 3 jaar! Gezien alle reacties die wij krijgen, merken 

wij dat De Kei door velen gewaardeerd wordt.

Wij bedanken alle schrijvers/fotografen van de leuke column, fotorubriek 

en andere artikelen, die De Kei zo aantrekkelijk maken, maar natuurlijk 

ook de adverteerders die het uitgeven van De Kei mogelijk maken. 

Wij wensen u

Prettige Kerstdagen 
en een 

Gelukkig en Gezond 2019
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Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Top Kwaliteit Lariks / Douglas (gedroogd!!)
16 x 140  Fijn bezaagd 400 lang € 1.50 p/m
20 x 200  Fijn bezaagd 300 & 400 lang € 1.95 p/m
17 x 140 geschaafd 180 lang  € 1.95 p/m
16 x 115 geschaafd veer/groef 300 cm lang  € 0.90 p/m 

Zweeds rabat (gedroogd!!)
28 x 145 Siberisch Lariks  400 lang € 1.75 p/st
24 x 175 (Zwart) geïmpregneerd 420 lang € 2.75 p/m
24 x 195 Zwart of grijs geïmpregn.  420 lang € 3.25 p/m 

Vlonderplanken
28 x 145  Vuren geïmpregneerd   € 2.50 p/m
21 x 140  Bangkiray  125 & 150 lang € 3.50 p/m
25 x 145  Bangkiray  125 & 150 lang  € 4.50 p/m
21 x 145 Lariks 400 cm € 2.50 p/m

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

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

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

altijd scherp!

SCHENKINGEN DOEN? GOED, INTEGER EN MET AANDACHT 

GEREGELD VOOR U!

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN 

EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR
STOTIJN 

notariaat & mediation

Let op! Op onze 
NIEUWE VESTIGING: 

Dijkhuizen 7 
in Ruinerwold

kunt u dinsdags van 
13.00 - 17.00 uur en 

vrijdags van 
8.30 - 12.30 uur 

terecht.
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12 dec. De Kei nr. 23 - laatste Kei van 2018
13 dec. Kerstfair - KC de Vuursteen en de Wiekslag, Wapserveen
13 dec. Lezing De Neanderthaler; org. OERmuseum, Schultehuis, Brink 7, Diever - 19.30 uur
14 dec. Film Una Mujer Fantastica - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
14 dec. Warme Wollen Wintershow - Clemenskerk Havelte - 20.00 uur
15 dec. ‘De Spikerhof’ (gratis) geopend voor belangstellenden - 13.30-16.00 uur
16 dec. Kerstverhaal afgewisseld met muziek - Holtinger Schaapskooi - 14.00 en 15.30 uur
19 dec. Vrouwenvereniging Havelte; Kerst
19 dec. Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30 uur
20 dec. Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
20 dec. Vrouwen van Nu Havelte; Kerstavond
20-21 dec. Kersttoernooi Biljartvereniging De Veldkei - De Veldkei, Havelte - beide dagen 09.30 uur
22 dec. Kerstmarkt Havelte ‘Dickens Brink Festijn’ - De Brink, Havelte - vanaf 13.30 uur
23 dec. Volkskerstzang - Clemenskerk Havelte - 16.00 uur
24 dec. Kerstnacht - Clemenskerk Havelte - 22.00 uur
25 dec. Kerstochtend - Clemenskerk Havelte - 10.00-11.00 uur
  2 jan.  Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Nieuwjaarsvisite met Babbele Goegies van Henk Hooyer - De Veldkei 

Havelte
  8 jan. Ophalen oud papier in Havelte
  8 jan. Start gespreksgroep over verlies en veerkracht - 10.00 uur
  9 jan. De Kei nr. 1
11 jan. Bingomiddag; De Senioren Westerveld -De Veldkei, Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom.
16 jan. Vrouwenvereniging Havelte; Bingo
23 jan. De Kei nr. 2
  5 feb. Ophalen oud papier in Havelte
  6 feb. De Kei nr. 3
  6 feb.  Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Jaarvergadering, na de pauze Ellen Seldenthuis projectleider in Ghana - De 

Veldkei Havelte
20 feb. De Kei nr. 4
20 feb. Vrouwenvereniging Havelte; Jaarvergadering met Aalt Westerman
  5 maart Ophalen oud papier in Havelte
  6 maart De Kei nr. 5
  6 maart  Ledenavond Vrouwen van Nu Havelte; Huite Zonderland vertelt over de sport van zoon Epke - De Veldkei Havelte
20 maart De Kei nr. 6
20 maart  Vrouwenvereniging Havelte; Modeshow
  2 april Ophalen oud papier in Havelte

Agenda

Elke maandagmiddag: Gymnastiek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Elke maandagmiddag: Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Elke maandagmiddag: Handwerken van het Rode Kruis - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
Elke woensdagmiddag:   Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.45 uur 
Elke donderdagmiddag: Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Elke vrijdagmorgen: Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur

Heeft u 
een aankondiging 

van een evenement 
of activiteit? 

Laat het gratis in 
de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)

    Af en  toe, 1x in de week of iedere dag! 

  Warm of koelvers thuisbezorgd! 

     Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden! 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 
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Jaarverslag 3 musea Westerveld
Het zag er even naar uit dat 2018 geen goed jaar zou worden voor de musea van Westerveld omdat het wel erg mooi 
weer was deze zomer, niet echt museumweer dus, maar zo aan het einde van het jaar blijken de bezoekersaantallen 
enorm mee te vallen. De gestage terugloop van het aantal bezoekers is tot stilstand gekomen en heeft zich omgezet in 
een lichte stijging.

De Koloniehof van de Maatschappij 
van Weldadigheid is door de 
nominatie en door het vele werk 
dat men daarvoor moet uitvoeren 
een eigen weg gegaan en dus 
bleven Museums voor Valse Kunst, 
Zeemuseum Miramar en het 
Oermuseum stevig samenwerken op 
het gebied van marketing, lezingen en 
activiteiten.
Miramar heeft na een donkere 
periode, waarin men echt nadacht 
over sluiting, weer de weg omhoog 
gevonden met een nieuwe 
bedrijfsleider en een enorme toename 
van het aantal vrijwilligers tot boven 
de 20.
Gedrieën hebben de musea de koppen 
bij elkaar gestoken om gezamenlijk 
een marketingplan te schrijven om 
meer aan de weg te timmeren en 
veel zichtbaarder te zijn voor de vele 
bezoekers van ons mooie Westerveld. 
Het uiteindelijke doel is natuurlijk het 
verhogen van de bezoekersaantallen 
in deze “schatkamers van Westerveld”, 
zodat we meer geld kunnen investeren 
in nieuwe aanpakken, nieuwe 
collecties, nieuwe materialen om 
het uiteindelijke doel: het bewaren, 
het onderhouden en het uitdragen 

van ons cultureel erfgoed, de eigen 
Westerveldse schatten, te bereiken.
In de cultuurnota van de gemeente 
hebben de musea zich hard gemaakt 
voor het voortbestaan van de kleine 
musea en met succes want de 
gemeente heeft steun aan de kleine 
musea in haar begroting opgenomen.
Regelmatig staat een van de musea 
weer in de lokale kranten met 
een activiteit. Zo organiseerde het 
Oermuseum een dag “vragen aan de 
archeoloog” waar zo’n 70 kinderen 
en volwassenen aan deelnamen 
en misschien wel “een nieuwe 
professor van Giffen” op het idee 
heeft gebracht archeologie te gaan 
studeren. Met verschillende lezingen 
over “de Raatakkers”, “Vestigingen, 
Schansen en Redoutes” en de 
“Neanderthaler als medemens” liep 
de oermuseumzolder telkens geheel 
vol.
Miramar timmerde stevig aan de weg 
met de tentoonstelling “de Diepzee”, 
een tentoonstelling die ook in 2019 
te zien zal zijn. Lezingen over de 
mammoetvondsten uit Nijensleek en 
over het klimaat werden druk bezocht. 
Museum Valse K(k)unst besteedde dit 
jaar extra aandacht aan schilderijen 

van Douwe Elias en Gerard van de 
Weerd en aan de glaskunst van Mieke 
Pontier. 
In de eerste maanden van dit jaar is 
hard gewerkt aan het vervangen van 
de oude verlichting door led en het 
vernieuwen van de oude toiletgroep. 
Het 20 jarig bestaan werd feestelijk 
gevierd. De Museums hebben een 
glaskunstwerk van Univé Meppel voor 
langdurige plaatsing ontvangen. Dit 
jaar zijn verscheidene kunstwerken 
onder de noemer Valse Kunst 
aangeboden. Kortom velen weten 
museum Valse Kunst en museum 
hedendaagse  Glaskunst te vinden.
Het Oermuseum gaat deze winter 
helemaal op de schop en verandert 
haar huidige tentoonstelling 
”mammoetstappen door de oertijd” 
in een “reis door de tijd” waarbij 
gebruik gemaakt wordt van de 
modernste technieken, interactieve 
panelen om deze reis door de tijd op 
een onvergetelijke wijze te ervaren, 
dus helaas tot halverwege april 2019 
gesloten.

Kijk op de verschillende websites 
voor de aangepaste 
winteropeningstijden!

Drentenierdersmiddag
Drentenierdersmiddag op donderdag 
20 december. 
Drentenierders willen de mensen 
om hen heen leren kennen, nieuwe 
contacten leggen, samen aan 
activiteiten deelnemen en wellicht 
nieuwe dingen uitproberen.
Drentenierdersmiddagen worden eens 
in de maand georganiseerd.
Tijdens de middag zal vocaal ensemble 
Sarabande enkele liederen in kerstsfeer 
ten gehore brengen. De toegang is 
gratis en van tevoren opgeven is niet 
nodig. De tijden zijn van 15.00 uur tot 
17.00 uur. De Drentenierdersmiddagen 
worden gehouden in Het Landhotel, 
Groningerweg 6 in Diever. 
Voor meer informatie zie onze website 
www.drentenierders.nl of bel 0521-
342557.

Film in de Veldkei 
op vrijdagavond 14 december 
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 
19.30 uur. Entrée € 6,00 p.p.
 

Marina Vidal een 
prachtige transseksuele 
vrouw is zangeres in een 
nachtclub in Santiago 
de Chili. Ze heeft 
een gepassioneerde 
verhouding met een 

oudere man. Wanneer hij plotseling 
in haar armen overlijdt wordt ze 
geconfronteerd met discriminatie 
en argwaan in het moderne, maar 
meedogenloze Santiago. Dat zorgt 
ervoor dat ze kwetsbaarder wordt 
dan ooit tevoren. Ondanks alles heeft 
de film een prachtig ontroerend slot. 
De film kreeg een Oscar als beste 
buitenlandse film.

Kerstnacht
maandag 24 december, 
aanvang 22.00 uur, Havelte

De Kerstnachtviering 
in de Clemenskerk te 
Havelte wordt vooral 
een muziekviering. 
We gaan uiteraard 
met elkaar een 
aantal bekende 
kerstliederen zingen. 

Ook zijn twee jonge muzikanten 
aanwezig: Janneke Lubbinge en 
Michael Scheper uit Meppel, met 
zang en gitaar zullen zij sfeerrijke 
kerstliedjes ten gehore brengen.  
Ds. Vijko Top probeert uit de doeken te 
doen waar Kerst nu eigenlijk om gaat.

Iedereen van Harte Welkom!
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Kerst	in	de	Clemenskerk	

	
Kerstnacht	24	december	

22.00	uur	
	

Wie	of	wat	heeft	de	regie	in	leven?	

	
Met	medewerking	van	de	muzikanten		
Janneke	Lubbinge	en	Michaël	Scheper	

	
Kerstochtend	25	december	’18		

10.00	uur	
	

De	wereld	ontdooit	
	

	
	

Kinderen	beelden	het	Kerstverhaal	uit	
Met	een	creatief	kwartier	voor	kinderen		

Liedjes	uit	de	film	Frozen	
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel 

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u 
bij ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij 
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc. 
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts, 
truien en babyartikelen, zoals slabbetjes, badcapes en knuffels.

Handdoek met naam e 16,50
Knuffel Paard met naam e 17,50
Knuffel Aap met naam e 17,50
Knuffel Hond met naam e 25,00

Cadeautip voor 
de feestdagen
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De Neanderthaler, onze medemens

Het OERmuseum organiseert een lezing door Janny van Meurs over onze 
medemens, de Neanderthaler. Plaats en tijd: Schultehuis aan de Brink 7 
te Diever, op donderdag 13 december om 19.30 uur. De entree bedraagt  
€ 5,00 (incl. pauzedrankje). In verband met de beperkte ruimte is reserveren 
noodzakelijk via e-mail reserveren@schultehuus.nl of via tel. nr. 0521-594811

Neanderthalers zijn waarschijnlijk de 
vroegste inwoners van Drenthe. Ze 
hebben ook in onze omgeving geleefd. 
Er is gereedschap van hen gevonden 
bij de Havelterberg. Iedereen heeft 
wel een beeld van de Neanderthaler. 
Vaak denken we aan een soort 
primitieve mensen die lang geleden 
hier rondzwierven in dierenvellen en 
die jaagden op mammoeten.

Maar klopt dit beeld wel? Wie 
waren ze eigenlijk? Wat weten we 
van hen? De laatste 30 jaar is men 
dankzij nieuwe onderzoeksmethoden 
veel over Neanderthalers te weten 
gekomen en dat heeft geleid tot 
verrassende ontdekkingen en geheel 
nieuwe inzichten. 
In de lezing komen de nieuwste ideeën 
over de Neanderthalers naar voren. 

Oorsprong, leven, uiterlijk, leefwijze, 
leefomgeving, cultuur en het einde 
van de Neanderthalers komen aan 
bod. Het blijkt een bijzonder boeiend 
en ook ontroerend verhaal te worden, 
dat wordt ondersteund door veel 
beeldmateriaal.

Crossbaantje voor de jeugd in Waterbolkpark Havelte

Eindelijk na 2 jaar voorbereiding hebben zaterdag 1 december 10 vrijwilligers 
van o.a. de MTB Havelte, jeugdwerkgroep Havelte en andere enthousiastelingen 
het crossbaantje aangelegd in het Waterbolkpark aan de Wandelbosweg 
in Havelte. Deze groep heeft dit vanuit een burgerinitiatief omgezet in een 
daadwerkelijke realisatie. 

Tijdens de ontwikkeling bleek een 
enkeling verdeeld over de aanpak 
van het idee. In nauw overleg met 
de Dorpsgemeenschap Havelte 

en de gemeente Westerveld zijn 
alle procedures doorlopen en is er 
afgelopen zomer groenlicht gegeven 
voor dit speelse rondje. 

Het betreft een 
kleine route van 
ruim 150 meter 
die bij het begin 
van de entree is 
aangelegd. Het 
is de bedoeling 
dat de jeugd uit 
de buurt zich 
daar heerlijk kan 
uitleven op de 
fiets. Vanuit de 
vrijwilligersgroep 

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68   Meppel 
T 0522 255449   drukkerij@kleen.nl
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lAlles voor uw club!

Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen

Lotenbloks
Websitebouw

zal er regelmatig onderhoud worden 
gepleegd zodat het geheel er ook 
netjes bij blijft liggen. Gebruik van 
het park is uiteraard voor eigen 
verantwoordelijkheid. 

KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘
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VogelVogel

Ruiterweg 57 7974 HA Havelterberg 

M 06 233 836 35 T 0521 511 792 E j_vogel@zonnet.nl

Voor al uw schilderwerk 
en wandafwerking

TE KOOP
Set winterbanden 

met lichtmetalen velgen
 

Petlas Snowmaster  225/55/17  101V
Zeer goede winterbanden, 6 mm profiel

Tel. 0522 259 877
b.g.g. 0522 255 449

0522-241145 - info@marcemmink.nl 

 Wij bezorgen tijdens de feestdagen 

Voor een compleet culinair overzicht kijkt u op: 

Kerst thuis vieren?? 

WWW.MARCEMMINK.NL 

 BESTEL BIJ ONS: 

¨ COMPLETE KERSTDINERS 
¨ GRILL- EN  GOURMET SCHALEN 
¨ SALADESCHALEN 
¨ HAPJESSCHALEN  
¨ GEBAK   
¨ DESSERTS 
¨ EN  NOG VEEL MEER 

Het Noteboompje.nl

MET O.A. RUIMTE VOOR ADRESSEN
VERJAARDAGSKALENDER

JAARKALENDER
NOTITIES 

Cadeautip
AGENDA  14,95 EURO

Agenda
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Een ‘KEI’ van een foto
Foto: Christien Pit-Willems

De Havelter kerk omringd door bomen in herfsttooi.

‘Warme Wollen Wintershow’ van Theaterkoor Disisit 
St. Clemenskerk Havelte

Na alle lof die wij mochten ontvangen voor onze rol als ‘Witte Wieven’ in het 
Theaterspektakel “Welstaat” wordt er door ons alweer hard gewerkt aan de 
volgende show.

Een repetitieavond van Theaterkoor 
Disisit ter voorbereiding op onze 
Warme Wollen Wintershow:
De kleding voor de show is bekend 
gemaakt in de groep, direct wordt 
er gesproken over de lengte van 
de jurk en mouwen, wat mag en 
wat toch echt niet kan, er wordt 
geïnventariseerd wie wat al heeft, wie 
nog naar iets op zoek moet. Ook is de 
locatie inmiddels bekend, een nieuwe, 
één met een mooie akoestiek, die ook 
beduidend groter is dan die van vorig 
jaar, het gespreksonderwerp van de 
15 dames wordt acuut aangepast en 
ineens gaat het over de aanpak van 
de kaartverkoop, de aankleding van 
de kerk en het verzamelen van deze 
versiering. 

Dan is het aan de dirigente Angelica 
Braam om de 15 dames van Disisit, 
het sein te geven dat de repetitie nu 
toch echt gaat beginnen. De eerste 
tonen van de piano klinken en zoals 
altijd is iedereen direct stil. 

Theaterkoor DISISIT nodigt u uit voor:
De Warme Wollen Wintershow
in de St. Clemenskerk in Havelte
14 december a.s. aanvang 20.00 uur 
(zaal open 19.30 uur)

Voor slechts €10,00 brengt 
Theaterkoor Disisit u alvast in 
Kerstsferen. Kaarten aan de kassa, via 
info@theaterkoordisisit.nl of via de 
Disjes zelf.

Kerstfair Wapserveen: 
door het dorp, voor het dorp

Op 13 december vindt van 17.30 tot 
20.30 uur alweer de negende kerstfair 
plaats in KC de Vuursteen en de 
Wiekslag in Wapserveen. 

Zoals ieder jaar wordt vooraf een doel 
gekozen door de organisatie. Dit jaar 
zal met de opbrengst een activiteit 
worden georganiseerd door het dorp, 
voor het dorp. 
‘Fort van de verbeelding’ komt samen 
met de inwoners een dorpspleinorkest 
vormen waaraan inwoners uit het 
dorp kunnen deelnemen. Dit zal 
plaatsvinden aan het eind van het 
schooljaar.

Particuliere advertentie

Heeft u iets te koop? 
Zet het in De Kei! 

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