Uitgave van
Drukkerij Kleen V.O.F.
Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
T 0522 255449
E dekei@kleen.nl
I www.kleen.nl

De Kei

Tweewekelijks regioblad voor Havelte, Uﬀelte, Havelterberg en Darp | Oplage: 2.900 ex. | 4e jaargang nr. 23 | 27 november 2019

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

Wandeldag Vrouwen van Nu
De maandelijkse wandeldag van de Vrouwen van Nu in de provincie Drenthe
vond deze keer plaats in Havelte.
Op donderdag 14 november kwamen
288 wandelvrouwen uit heel Drenthe
naar theehuis ‘t Hunebed, waar ze
met koﬃe en cake werden ontvangen.
Door de plaatselijke afdeling waren
routes van 8 en 12 km. uitgezet, die
o.a. voerden over de parken “Mooi

Oavelt”, “Hesselte”, de gol aan en
door het Uﬀelter Binnenveld.
Na afloop was er voor de deelnemers
soep met een heerlijk broodje. De
dames waren erg enthousiast over de
prach ge routes en de verzorging.

0521 34 46 54

  
 



  

Bridgen op de Brink in Dwingeloo
Op zondag 22 december a.s. staat het “Rondje Brink” in Dwingeloo weer op
het programma. Dan wordt er gebridged in kerstsfeer in de herbergen rond
de Brink.



Het wordt weer gezellig door de meer
dan 220 deelnemers die langs de
7 gelegenheden trekken. Midden
op de Brink staan vuurkorven bij de
Kerststal en Kerstboom.
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Daar verhogen midwinterhoornblazers
en glühwein de sfeer in de pauze.
Informa e: mail rondjebrink@gmail.
com of telefoon 0521 592968.
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 18 december 2019.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 11 december
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 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.

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

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
1 dec.
8 dec.
15 dec.
18 dec.

Uﬀelte 10.00 uur
Havelte 10.00 uur
Havelte 10.00 uur
Molenhof 19.30 uur

dhr. W.H. Eringa (IJselmuiden) 1e advent
Ds. V. Top
2e advent, Heilig avondmaal, Aandacht voor kinderen
Ds. A. Westra
3e advent
Ds. V. Top, Kerstviering

Wonen in een ho e, wie wil dat nou niet?
Enkele weken geleden plaatste ik een ar kel in dit blad, en werd verrast
door alle reac es die hierop binnenkwamen. Inmiddels hebben we een heel
plezierige ontmoe ngsbijeenkomst gehad met een grote opkomst.
De gedachte van de ini a efnemers
werd breed ondersteund. Zelfstandig
wonen in je eigen huis met een
gezamenlijke tuin, maar wel met
mensen om je heen die elkaar steunen
als het nodig is. Een posi eve reac e
op mijn wens: Kunnen we dat in
Havelte realiseren want waar kun je zo
fijn wonen als in ons mooie dorp. Er
hebben zich nu genoeg enthousiaste
deelnemers gemeld die zich hebben

ingeschreven bij Knarrenhof.nl zodat
we nu naar stap 2 kunnen gaan. Op
zoek naar een beschikbare passende
loca e, graag op loopafstand van de
winkels. Met belangstelling zien we
alle sugges es en ps tegemoet.
Namens de ini a efgroep Knarrenhof,
Renee Luiks-Jensma
Havelte, tel. 0521-342512
rluiksjensma@gmail.com

Senryû
De blinde man vraagt
waarom de donder meestal
bliksem wordt genoemd.
Louis

Par culiere adverten e

Hee u iets te koop?
Zet het in De Kei!
€ 0,26 per mm. Min. adverten ebedrag € 7,50

URZO

WONINGINRICHTING
PROJECTINRICHTING

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
2

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Flint

Korenmiddag Uﬀelte
Ik vraag me wel eens af waarom
ik bijna als vanzelf op een pre ge
manier ga bewegen bij het horen van
muziek die ik mooi vind. Ik zie dit
ook bij kinderen en ouderen, zelfs bij
hoogbejaarde mensen.
In het onderwijs wordt muziek ingezet
als ondersteuning voor drukke en
beweeglijke leerlingen en als therapie
bij ongewenst gedrag. Ooit zei dirigent
Kurt Masur: “Voor iedere muziekleraar
die wordt ontslagen, moeten honderd
poli eagenten worden aangenomen”.
Volgens de al jd bevlogen
neuropsycholoog Erik Scherder blijkt
uit onderzoek dat muziek beluisteren
en muziek maken enorm bijdraagt
aan een posi eve ontwikkeling van
het brein in het algemeen en van het
inlevingsvermogen in het bijzonder. Ik
durf te beweren dat empathie in deze
jd belangrijker is dan ooit tevoren.
Niet alleen klassieke muziek maar
ook de fraaie zevenkwartsmaat
van Yesterday van The Beatles,
roman sche jaren - 50 - muziek,
eigen jdse songs en de prach ge
liederen van de diverse koren uit
Havelte en omgeving kunnen diepe
indruk maken. Dit werd me duidelijk
toen ik op 3 november de unieke
korenmiddag bijwoonde in de sporthal
van De Vlasbarg’n te Uﬀelte. Samen
met 240 bezoekers mocht ik genieten
van prach ge muziek, een gezellige
sfeer en een authen ek Drentse
toelich ng. Het was zeer de moeite
waard. Ik pleit dan ook van harte voor
een jaarlijks evenement. Niet alleen
het brein maar ook hart en ziel zullen
erbij gebaat zijn.
Gheraert Leeu

Eerste edi e ‘Lichtjeswandeling Hol ngerveld’
op 22 december
Ken jij het oeroude kerstverhaal van het Hol ngerveld al? Op 22 december
a.s. staat de Toegangspoort Hol ngerveld in het teken van een sfeervolle
lichtjeswandeling waarin bezoekers een bijzondere tocht kunnen beleven en
onderweg de stadsomroeper, herders, de Driewijzen én natuurlijk Jozef en
Maria zullen ontmoeten in een levende kerststal.
Eerste edi e lichtjeswandeling op de
poort
Op de Toegangspoort Hol ngerveld
wordt de kerstvakan e dit jaar op een
bijzondere sfeervolle manier ingeluid,
namelijk met een lichtjeswandeling
in het teken van de kerst. Op zondag
22 december vanaf 16.30 uur staat
de poort in het teken van het aloude
kerstverhaal.
De wandeling van circa 3 kilometer
is voor iedereen die het kerstverhaal
wel eens op een andere, eigen jdse
manier wil beleven. Een prach ge
wandeling langs de lammerenkooi,
hunebedden en andere speciale
vergezichten op het Hol ngerveld
vertelt het kerstverhaal middels
theatrale belevingen, verhalen,
muziek o.a. En natuurlijk ontmoeten
wandelaars Jozef en Maria in de
levende kerststal. Ter afslui ng is
er een speciaal kerstoptreden van
Voices4You.

Elke 15 minuten start er een groep
met maximaal 30 deelnemers. U koopt
een kaartje voor een bepaalde jd.
Het advies is om online kaarten te
kopen zodat u verzekerd bent van een
plek op het jds p van uw voorkeur.
Indien er nog kaarten verkrijgbaar
zijn dan is op de avond zelf kopen ook
mogelijk, maar dan kan het zijn dat u
even moet wachten voordat u kunt
starten met de wandeling.
Deelnemers aan de wandeling kunnen
zich melden via de stadsomroeper bij
het aanmeldpunt (loca e Tourist Info /
Brasserie OER), waarna de wandeling
onder leiding van een herder (gids)
start (ieder kwar er). Onderweg
kunnen deelnemers genieten van een
heerlijke trakta e en natuurlijk is er
warme chocolademelk en gluhwein.
Tickets zijn verkrijgbaar via www.
hetna onaleparkvandrenthe.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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Excursie grote startbaan
Op zaterdagochtend 7 december van 10.00 tot 12.00 organiseert
Natuurmonumenten een excursie over de herstelmaatregelen bij de Grote
Startbaan in het Hol ngerveld. We starten om 10.00 uur bij de parkeerplaats
Toegangspoort Hol ngerveld en lopen daarna de Grote Startbaan op. Ecoloog
Ronald Popken zal vervolgens uitleg geven over de verschillende maatregelen,
de keuzes die gemaakt worden en het waarom. Ook zal hij antwoord geven op
uw vragen.
Aanmelden:
Wilt u deelnemen aan deze excursie,
dan kunt u zich tot 2 december
a.s. per mail aanmelden bij ons
secretariaat: secretariaatzuiddrenthe@
natuurmonumenten.nl. U ontvangt
dan per mail een bevesƟging. Geef
ook even aan met hoeveel personen u
komt.
Wat gaat er gebeuren?
De werkzaamheden op de Grote
Startbaan zijn een onderdeel
van de herstelmaatregelen die
Natuurmonumenten, samen met
andere terreinbeheerders en de
Provincie Drenthe, in het HolƟngerveld
neemt. De Grote Startbaan dreigt
dicht te groeien, mede door de grote

hoeveelheid sƟkstof uit landbouw,
verkeer en industrie. Daarom
verwijdert Natuurmonumenten
een groot aantal bomen. Natuurlijk
blijven de karakterisƟeke bomen,
in het verleden samen met
omwonenden uitgezocht, staan. Zo
kun je je straks weer voorstellen hoe
er ooit vliegtuigen konden landen
en opsƟjgen. Ook krijgen zeldzame
planten en dieren weer licht en ruimte.
Wanneer starten de
herstelmaatregelen?
De werkzaamheden starten begin 2020
en vinden gefaseerd plaats, zowel
in plaats als in Ɵjd. Zie voor meer
informaƟe over de herstelmaatregelen
in het HolƟngerveld de website: www.
natuurmonumenten.nl/holƟngerveld

Film Green Book
in De Veldkei
Een heerlijke
kers ilm, leuk
en ontroerend.
De italiaansamerikaanse
Tony Lip, zit
jdelijk zonder
werk en vindt
een baan als
chauﬀeur van
een uiterst getalenteerde chique
pianist.
Zij leven allebei in een totaal andere
wereld. Maar krijgen geleidelijk aan
een band met elkaar.
Vond u de Untouchables een prachƟge
film, dan zult u genieten van deze,
hoewel het perspecƟef een heel
andere is.
Vrijdag 13 december
Aanvang 20.00 uur, zaal open om
19.30 uur. Entree € 6.00
Reserveren bij Lourens Koomans:
340460 of email: koomans@wxs.nl
Website: www.filmhuishavelte.nl
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PARKET - PVC - LAMINAAT
Nieuw - Renovatie - Reparatie
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VLOERENMEESTERS sinds 1974
Joost Baltussen, Dikkesteenweg 8, 7971 CB Havelte
06-54 366 770, info@vloerenmeesters.nl

Agenda
27 nov.

De Kei nr. 23 (de volgende Kei verschijnt over 3 weken)
Bijeenkomst Alzheimer Trefpunt Westerveld - Hart van Diever, Westeres 7, Diever - 14.00 -16.00 uur
29 nov. Bingomiddag- De Senioren Westerveld- De Veldkei Havelte - 14.00 uur - Iedereen is van harte welkom.
30 nov. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
7 dec. Excursie herstelmaatregelen bij de Grote Startbaan - start parkeerplaats Toegangspoort HolƟngerveld - 10.00 uur
13 dec. Film Green Book - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
17 dec. Ophalen van het oud papier in Havelte
18 dec. De Kei nr. 24
18 dec. Vrouwenvereniging Havelte; Kerstavond
19 dec. Kerstviering Vrouwen van Nu Havelte
19 dec. Drentenierdersmiddagen - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
22 dec. Bridgen ‘Rondje Brink’
22 dec. Lichtjeswandeling HolƟngerveld - vanaf 16.30 uur
7 jan.
Oud papier Havelte
15 jan. Vrouwenvereniging Havelte; Jessica Bouman
4 feb. Oud papier Havelte
19 feb. Vrouwenvereniging Havelte; Middenvelders
17 maart Oud papier Havelte
18 maart Vrouwenvereniging Havelte; Ton Henzen
15 april Vrouwenvereniging Havelte; Eigen leden
21 april Oud papier Havelte
26 mei Oud papier Havelte
30 juni Oud papier Havelte

27 nov.

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

GymnasƟek 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.
Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30-15.45 uur - info: 0521-343418
Bridgen - De Veldkei, Havelte - tussen 13.30 en 17.00 uur (sept. tot mei)
Werelddans - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur
Senioren Mondharmonicaclub - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
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Te Koop: Thomas de Trein
Voor al uw
rietdekkerswerken

73 rails plastic, waaronder bochten,
wissels, tunnelbruggen
7 treintjes/wagonnetjes metaal,
1 helicopter, 2 hijskranen,
2 stopborden, 1 paintstation,
1 overlaadstation, 1 houtzagerij

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

Voor meer informatie,
bel 0522 259 877
of mail henkenalie@kleen.nl

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Hulde voor vrijwilligers lichtjesavond
Uit vrije wil iets doen zonder dat je er zelf een cent beter van wordt.
Dat deden ca. 35 vrijwilligers ten behoeve van de lichtjesavond op 1 november in Havelte.
Hoewel veel vrijwilligers geen
connec e hadden met de
organiserende par jen, kerk en
begrafenisvereniging, was men bereid
om mee te werken. Het werven van

deze mannen, vrouwen en kinderen
kos e nauwelijks moeite.
Het is duidelijk dat men het belangrijk
vindt dat er één moment in het jaar
extra aandacht is om de overledenen

te herdenken. Ook al
kost dit dan een aantal
uren vrije jd.
Dit maakt Havelte sterk! Chapeau
namens de lichtjesavondcommissie.

Beweegprogramma voor 55+’ers uit
Havelte en omgeving
Wilt u fit en vitaal blijven of worden? Doe dan mee met
één van de (nieuwe) beweeggroepen in Darp, Havelte,
Uﬀelte of Wapserveen. Tijdens het beweegprogramma
maakt u kennis met verschillende vormen van bewegen.
Kunt u iets niet of hee u ergens moeite mee? Dat is geen
probleem, de lessen worden aangepast naar elk niveau.
Plezier staat voorop! Na afloop is er jd voor koﬃe en
thee.
De beweegprogramma’s worden gehouden op de volgende
dagen:
· maandag van 13.30 uur tot 14.15 uur in de Veldkei
in Havelte;
· maandag van 14.30 uur tot 15.30 uur in de Vlasbarg’n
in Uﬀelte;
· maandag van 13.00 uur tot 14.00 uur in de Wiekslag
in Wapserveen;
· dinsdag van 14.15 uur tot 15.15 uur in MFA Sportzaal
in Havelte;
· woensdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in de Stobbe
in Darp.
Wilt u meer informa e of wilt u zich aanmelden?
Stuur een e-mail naar de beweegcoaches van de gemeente
Westerveld via beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
of neem telefonisch contact op via 14 0521. U kunt zich
bij hen ook aanmelden voor een gra s proefles.
6
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Lariks ﬁjn bezaagd
20 x 200

300 & 400 lang € 1.95 p/m

Douglas geschaafd / gedroogd

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

17 x 145
18 x 165 veer + groef

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

Mysterie van de paddenstoel
Geboren uit wat sporen,
reeds vorig jaar verloren.
Meegenomen door de wind,
totdat het bodem vindt.
Verstopt in diepe lagen,
wachtend op de dagen.
Van geur en kleur en slapen gaan.
het sƟlle killen van de maan.
Tot de klok uiteindelijk zegt,
het is Ɵjd, je mag gaan staan.
In de nacht of het vroege gloren,
is daar ineens een paddenstoel geboren.
Een goocheltruc van de natuur,
wonderschoon en zuiver puur.
Een knipoog naar het leven
geniet, ook deze duurt maar even.
Dan laat hij zonder traan,
opnieuw zijn sporen gaan.
En is dit stukje leven klaar,
dank je wel, tot volgend jaar.
ZwaanƟna

KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
met alle aandacht voor u 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

Marcel Jonker
RADIO & TELEVISIE SERVICE
VERKOOP ALLE MERKEN AUDIO, TV EN SCHOTELS
RIJKSERKEND REPARATEUR EN INSTALLATEUR

Zuidveenseweg 85 8343 XR Zuidveen
Tel. 0521 511 886 / 06 53 84 47 85
Open ma t/m vrij + zat. morgen

www.marceljonker.nl
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Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto

U laat uw klanten toch niet
in de regen staan?

On
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e rp

Promoot uw bedrijf met een paraplu bedrukt met uw eigen logo of kijk op
www.kleen.nl/relatiegeschenken voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.
U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat voor vrijblijvend advies
of prijsopgave.
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Relatiegeschenken

In Havelte zijn de laatste aardappels van dit seizoen gerooid. Het blijŌ alƟjd een spectaculair gezicht.
LocaƟe: Nieuwe Ruiterweg, Havelte
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