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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp

Openluchtspel Havelte; Franse Fratsen
Dit jaar is voor het Openluchtspel Havelte een jaar met een aantal
veranderingen. Een van die veranderingen betreft een nieuwe regisseur en
wel Sabine Osinga (1986). Zij studeerde in 2017 af als Docent Theater aan
de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Sinds 2013 werkt ze als zelfstandig
theaterdocent, regisseur en dramaturg. Als docent en spelcoach werkt ze met
verschillende groepen, van jong tot oud, op diverse plekken, zowel binnen- als
buitenschools. Als regisseur werkt ze o.a. voor Productiehuis Valentijn en sinds
een aantal jaar werkzaam als regisseur in het amateurtheater.
Dit jaar regisseert ze voor het eerst
bij Openluchtspel Havelte. “Het is een
fijne vereniging om mee samen te
werken. Iedereen wil er iets moois van
maken en doet daar erg zijn best voor.
Ik vind dat mooi om te zien en ik vind
het heel prettig om daar deelgenoot
van te mogen zijn.”
Het stuk waar zij voor heeft
gekozen, heeft ook een iets andere
insteek dan men gewend is bij het
Openluchttheater De Speulkoele. Het
is een bewerking van het stuk “Bravo!”
geschreven door Haye van der

Heijden. Het stuk gaat over Gerard, die
een idyllisch huisje in Frankrijk heeft
gekocht. Online…. Zonder het eerst
te bekijken, of te overleggen met zijn
vrouw Evelien. Wanneer Gerard daar,
samen met zijn beste vriend aankomt,
blijkt het idyllische huisje een enorme
bouwval te zijn. De mannen gaan
met goede moed aan de slag, maar
worden al snel afgeleid.
Vanuit Nederland houden Evelien en
dochter Sophie alles goed in de gaten.
Zal Gerard de bouwval op tijd weten
af te krijgen voor de komst van zijn
gezin?
Lees verder op pagina 2
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0521 342 250

0521 34 46 54

STIGA robotmaaier!
Altijd een
mooi strak
gazon
en meer
vrije tijd!
Al vanaf

€899,-

CASTELGARDEN zitmaaier!
Goed,
mooi
én prima
geprijsd!
Al vanaf

€1549,1

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 10 juli 2019.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 3 juli
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen,

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging:
0522-255449 of dekei@kleen.nl

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.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
REGELVERMELDING: • 1 regel e 43,00 • 2 regels e 52,00
• 3 regels e 73,00 • 4 regels e 94,- per jaar (excl. BTW)

Kerkdiensten PKN Havelte/Uffelte
14 juli Havelte 10.00

Ds. Mw. T. Koster (Meppel)

21 juli Havelte 10.00

Ds. G. Naber (Ruinen)

Vervolg voorpagina

Voor het stuk is het decor weer
flink onder handen genomen
door onze vrijwilligers en ook in
het theater zelf zijn er de nodige
herstelwerkzaamheden verricht.
Hiervoor zijn wij altijd op zoek
naar vrijwilligers die ons willen
ondersteunen, met name ter
aanvulling van onze bouwploeg. Alle
hulp is welkom!
De première van het stuk is op
woensdag 17 juli aanstaande, aanvang
om 20.30 uur. Overige speeldata zijn
in augustus, namelijk op woensdag 14,
vrijdag 16, woensdag 21, zaterdag 24
(afwijkende aanvangstijd 19.00 uur),
woensdag 28 en vrijdag 30 augustus.
Aanvang van deze voorstellingen
20.30 uur. De entreeprijs is € 9,-.
Onze catering staat klaar met koffie,
thee, een lekkere koek en verder kan
natuurlijk in de pauze de borrelhapjes
en warme worst niet ontbreken!
Het is vanaf dit seizoen niet meer
mogelijk om zitplaatsen te reserveren.
De kaartverkoop gaat via onze
website: openluchtspelhavelte.nl of
men kan terecht bij de TIP in Havelte,
van Helomaweg 18, Havelte (bij
toegangspoort Holtingerveld).
Het Openluchtspel Havelte nodigt
iedereen van harte uit om te komen
kijken bij Franse Fratsen. Een
voorstelling over het najagen van
dromen, het ouder worden en de
liefde.
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Een ‘Kei’ van een foto

Foto: Klaas Brandsma, Havelte

Japanse duizendknoop aan de Darperkerkweg in Havelte. Een exoot die wegen
en funderingen kan verwoesten.
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Wie wil mij helpen
in de tuin?

Onkruid trekken en diverse
snoeiwerkzaamheden
Bosweg 2 Darp, tel. 0521-342293

Adverteren?
in De Kei Havelte, Uffelte, Darp en
Havelterberg? Steun uw regioblad.
Vraag naar de tarieven.
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Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Retrospectief
’s Morgens schrijf ik je naam
enigszins verkrampt
op de wand van de douchecabine.
’s Avonds ben je verdampt.
Louis

Keitje

Nalatenschap
Uit de nalatenschap van mijn
schoonmoeder erfde mijn man o.a.
ook een tiental donateurschapen
en evenzovele abonnementen die
opgezegd dienden te worden. Dat was
een vervelende klus maar het lukte,
op één na.
Na een jaar kreeg hij alleen nog van
de Varagids een aanmaning!!
Wij hebben daarvan geleerd.
Alleen de meest noodzakelijk
abonnementen en donaties staan op
onze lijst.
Zo ook de schaapskudde
Holtingerveld.
Tot de kudde verhuisde van
Uffelte, waar het mooiste en meest
romantische schapenonderkomen van
Drenthe lag, naar Havelte.
Uit protest zegden we ons
abonnement op.
Nu lees ik over dat gedonder bij
andere kuddes met herders en
bestuur, overal in Nederland, dan
denk ik, wat zijn wij toch gezegend

met zo’n harmonieuze club als de
Holtinger kudde.
Goede herders die niet moeilijk doen!
Mooie gezonde schapen, een
bekwaam actief bestuur, veel
activiteiten bij de schaapskooi en
geweldige vrijwilligers.
Nog altijd denk ik met weemoed aan
dat heerlijke plekje achter op de Esch
in Uffelte.
Hoe heerlijk het was als je de schapen
zag aankomen na een dagje grazen.
De stilte, de rust, het zachte geblaat
van de kudde, de trappelende hoefjes
en de vertederende lammerenluchtjes.
Maar een goede kudde inclusief alles
er om heen…
Ik stap over mijn ongenoegen heen en
ga doneren.
Wij in Havelte, hebben een
schaapskudde met herders en bestuur
zonder geruzie.
Daar moet wat tegenover staan vind ik!
Dieneke Smink

Vanaf juli elke dag geopend
voor pizza en ijs!
Voor menu en openingstijden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00 | T 0521 - 38 17 90

De familiewensen samenvoegen
met respect, stijl en kwaliteit,
zonder daarbij het kostenaspect
uit het oog te verliezen.

dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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V.l.n.r.: Piet Maat, vertegenwoordiger Diever; Fokke Kiers, vertegenwoordiger Havelte; Kor Reins, secretaris;
Els Lanooy, algemeen lid; Leo Wissink, penningmeester; Peter Rommelse, voorzitter

‘Samen op de duofiets’ viert 10-jarig bestaan
met erepenning
Op 12 juli viert de Stichting Samen op de Duofiets haar 10-jarig bestaan. Een
feestelijk moment, waarop bestuur, vrijwilligers en sponsoren terugkijken
naar het succes van het duofietsen. Vanuit de kernen Vledder, Havelte en
Diever starten tijdens de zomermaanden diverse groepen. Soms met een
verzorgingshuis als vertrekpunt. Tientallen deelnemers en vrijwilligers kunnen
hierdoor wekelijks genieten van een gezellige fietstocht langs mooie routes.
‘Samen op de duofiets’ was de droom
van oprichter Martin Jacobs. Samen
met mede-oprichters Leo Wissink
en Kor Reins bedacht hij de aanpak,
waarbij in wisselende groepen
gefietst wordt. Een unieke activiteit in
Nederland. Aanvankelijk was hun idee
om met tandems te fietsen. Met een
duofiets, waarop deelnemers naast
elkaar zitten, bleken gesprekken beter
mogelijk. Het georganiseerd fietsen
zorgt voor mooie ontmoetingen tussen
mensen die niet zelfstandig kunnen
fietsen, samen met vrijwilligers die
wel kunnen fietsen. Voorzitter Peter
Rommelse ziet het belang van het
samen bewegen en ongedwongen

praten. ‘Een bezigheid die heel veel
plezier geeft aan zowel fietser als
deelnemer.’
Erepenning
Om Martin Jacobs te eren voor het
initiatief wordt tijdens het 10-jarig
bestaan een erepenning naar hem
vernoemd. Deze penning wordt
voor het eerst uitgereikt op het
jubileum. Het plotseling overlijden
van Martin in 2017 was een grote
klap. Naast zijn vele taken en handen spandiensten binnen de stichting,
liet ook zijn betrokkenheid en warme
persoonlijkheid een leegte achter.
Na een interim-voorzitterschap door

Anne-Jan de Vries is onlangs in de
opvolging van de voorzitter voorzien
door Peter Rommelse: ‘Gelukkig is
mede-oprichter Leo Wissink nog
steeds een spil binnen de organisatie.
Als nieuwe voorzitter zet ik hun
ingezette lijn voort. Wel zorgen we dat
taken nu beter verdeeld zijn, waardoor
de stichting minder kwetsbaar is. Dat
is een les uit het verleden.’
Achter de schermen van de
organisatie wordt veel werk verzet. Zo
vereist de planning van deelnemers en
vrijwilligers veel vindingrijkheid. Zegt
iemand af dan moet er snel iemand
anders geregeld worden. Daarnaast
is het stallen van de fietsen bij Bertus
Kok in Vledder én het onderhoud door
vrijwilligers een strak georganiseerde
bezigheid.
Burgemeester deed de aftrap
De stichting kon van start gaan in 2009
met een aantal fietsen, waarvan een
deel was voorgefinancierd door het
Rode Kruis. Het was burgemeester
Tryntsje Slagman die de aftrap deed
en de eerste duofietstocht aanvoerde.
Het lint van vele duofietsen achter
elkaar werd al snel een vertrouwd
gezicht in de wijde omgeving.
Tegenwoordig zijn er negen duofietsen
beschikbaar en twee rolstoelfietsen.
Onder leiding van een dagleider
- tevens verkeersregelaar - wordt een
mooie afwisselende route gefietst met
onderweg pauze met koffie. Soms bij
een horecabedrijf, maar soms ook op
uitnodiging bij mensen thuis of op
hun terras. Peter Rommelse: ‘Veel
mensen dragen ons een warm hart toe
en nodigen ons uit of dragen op een
andere manier bij aan ons fietsproject.
Ook in de sponsoring merken we hoe
het duofietsen gewaardeerd wordt
door de samenleving.’
Meer informatie:
Peter Rommelse 0521-388192.

Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?
Kijk op:

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van
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COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
06 10 18 14 17
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Agenda
17 juli
17 juli
18 juli
19-20 juli
20 juli
24 juli
27 juli
27 juli
3 aug.
14 aug.
15 aug.
16 aug.
17 aug.
17 aug.
21 aug.
24 aug.
28 aug.
28 aug.
Do. 29 aug.
30 aug.
31 aug.
5-8 sept.
7 sept.

Mammoetdag, Jagers in de Oertijd - Oermuseum, Brink 7, Diever - 10.00-17.00 uur
Première Franse Fratsen, Openluchtspel Havelte - Openluchttheater De Speulkoele - 20.30 uur
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
Nachtelijke Beleving; Terug naar je Oer! - Havelte
Archeologische fietstocht Lhee - Bospub, Bosrand 18, Dwingeloo - 10.30-12.30 uur
De Kei nr. 15 - laatste Kei voor de zomerstop
Oerwandeling Havelterberg - Informatiecentrum Toegangspoort Holtingerveld - 14.00-16.00 uur
Oerwandeling Diever - Oermuseum, Brink 7 Diever - 14.00-16.00 uur
Oerwandeling Diever - Oermuseum, Brink 7 Diever - 14.00-16.00 uur
Franse Fratsen, Openluchtspel Havelte - Openluchttheater De Speulkoele - 20.30 uur
Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
Franse Fratsen, Openluchtspel Havelte - Openluchttheater De Speulkoele - 20.30 uur
Archeologische fietstocht Lhee - Bospub, Bosrand 18 Dwingeloo - 10.30-12.30 uur
Oerwandeling rond de Havelterberg - Informatiecentrum Toegangspoort Holtingerveld - 14.00-16.00 uur
Franse Fratsen, Openluchtspel Havelte - Openluchttheater De Speulkoele - 20.30 uur
Franse Fratsen, Openluchtspel Havelte - Openluchttheater De Speulkoele - 19.00 uur
De Kei nr. 16
Franse Fratsen, Openluchtspel Havelte - Openluchttheater De Speulkoele - 20.30 uur
Ophalen van het oud papier in Havelte
Franse Fratsen, Openluchtspel Havelte - Openluchttheater De Speulkoele - 20.30 uur
Oerwandeling Diever - Oermuseum, Brink 7 Diever - 14.00-16.00 uur
Volksfeest Havelte
Nederlands Kampioenschap Vuistbijlmaken - Oermuseum, Brink 7 Diever - 14.00-17.00 uur

Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke maandagmiddag:
Elke donderdagmiddag:
Elke vrijdagmorgen:

Gymnastiek voor ouderen (september t/m mei) - De Veldkei, Havelte - 13.30-14.15 uur
Schaken - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 16.00 uur
Welfare Handwerkgroep in de Veldkei Havelte van 13.30 - 15.30 uur.
Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
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Lariks fijn bezaagd
20 x 200

300 & 400 lang € 1.95 p/m

Douglas geschaafd / gedroogd
17 x 145
18 x 165 veer + groef

180 lang € 3.50 p/st
250 lang € 1.85 p/m

Zweeds rabat
28 x 145
28 x 145
24 x 195
24 x 195

Geïmpregneerd
420 lang
Siberisch Lariks
400 lang
Douglas
300 & 400 lang
Zwart geïmpregneerd
400 lang

Vlonderplanken
28 x 145 Douglas
21 x 145 Hardhout
25 x 145 Hardhout

€ 1.50 p/m
€ 1.75 p/m
€ 2.50 p/m
€ 2.95 p/m

400 lang € 2.50 p/m
125 & 150 lang € 3.50 p/m
125 & 150 lang € 4.50 p/m

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen
Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

altijd scherp!

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: de Wijk 0522 - 440 473
6

Stotijn

notariaat & mediation

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Annerie
KREMER

Klusbus

uitvaartzorg

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

‘

Martijn

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

0522 - 245021

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Een ‘KEI’ van een foto
energetisch therapeut / sportmasseur verzorger

Martijn Haveman

magnetiseren
kruiden therapie

cursus;
meditatie

Praktijk voor:
behandeling;
opleidingen;
energetische sportmassage / therapieën
Pedjit (oosterse
massage)
Pedjit
(Indonesische massage) energetisch sportmasseur
stabielmassage onderbeen
energetische sportmassage / therapieën
orthomoleculair gerichte consulten
ontspanningsmassage
Energetisch therapeut / sportmasseur
Martijn Haveman

Locatie veendijk 29 7971 RN Havelte ( Drenthe)
nfo@spirit-treatments.nl

www.spirit-treatments.nl

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.

tel; 06-33674073

www.spirit-treatments.nl 06-33674073

We zien uw inzending graag tegemoet.

Nachtelijke beleving in Shakespearedorp Diever weer een groot succes
De tweede editie van de Nachtelijke Beleving in Diever wist de hoge verwachtingen van vorig jaar te overtreffen.
Meer dan 500 bezoekers liepen verdeeld over 2 avonden de wandeling door Diever met onderweg nieuwe theatrale
belevenissen.
Nog nooit was het team voor en
achter de schermen zo groot. Meer
dan 100 medewerkers voor en achter
de schermen van Tourist Info Diever
en Roestvrij theater hebben lang
en hard gewerkt om de Nachtelijke
Beleving in Diever op te bouwen.
Waar vorig jaar betoverende werelden
werden gecreëerd werd er nu een
combinatie gemaakt van de jonge
geliefdes uit Midzomernachtdroom
met een knipoog naar het programma
“All you need is Love”. Wie krijgt wie,
wie vindt wie? En als dit niet lukt, hoe
lost Dokter Love dit liefdesprobleem
op?
Alles draaide om Hermia, Helena,
Demetrius en Lysander. Een
zoektocht naar de ware liefde, wordt
gedwarsboomd door ouders, magie
en door elkaar. Voordat zij de liefde
vinden, komen er eerst heel wat
verwarringen op hun pad. Al met
De Kei - 4e jaargang nr. 14 - 10 juli 2019

al probeert Dokter Love dit op te
lossen want “Niemand mag met de
Nachtelijke Beleving alleen zijn”, aldus
Dokter Love.
Diever zelf vormde het decor
voor deze beleving. Dwars door
het dorp vonden op verschillende
plekken scenes plaats. Met een
opengewerkte caravan, 2,5 km wol
aan spinnenwebben, live verbindingen
met de bossen van Diever in een
tv-studio, een liefdescatwalk en als
hoogtepunt verlichte IBC-boxen
waar de magie met rook en licht de
liefdesverwarringen moest oplossen,
was deze gevarieerde beleving een
lust voor het oog.
De weergoden waren Diever goed
gezind. Beide avonden scheen de zon
vol op, om na 10 uur onder te gaan om
de scenes van extra magie te voorzien
door de special effects. De Nachtelijke
Belevingen blijven het meest bijzonder

in het donker. Dit jaar was de beleving
uitgebreid naar twee avonden.
Waarbij er op de zaterdagavond ook
nog het Festival Midzomernachtdroom
plaats vond. Bezoekers konden na de
wandeling nog dansen op de muziek
van Brothers in Law en Team Sowieso.
Of genieten van een hapje en een
drankje bij het knetterende kampvuur.
Om vervolgens moe maar voldaan hun
bed op te zoeken.
De Nachtelijke Beleving krijgt een
vervolg in Havelte (19 en 20 juli;
terug naar je Oer!), Dwingeloo (13
en 14 september; Plekken van plezier
(Open Monumentenweekend)) en
Frederiksoord (25 en 26 oktober;
Levendig Verleden).
Kaarten zijn te koop via https://shop.
ikbenaanwezig.nl/tickets/event/
nachtelijke-beleving-oer
(Let op! Tijdsloten kunnen per dorp
verschillen.)
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