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Op werkdagen
tussen 16.00 en 17.00 uur
bereikbaar om afspraken
te maken.
Foto: Renate de Raad, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto
Ik heb de foto vorige maand gemaakt
in de buurt van Havelte. We zien een
verwaaide condensstreep van een
vliegtuig, met daaronder een vage
“schaduw” op de eronder liggende
sluierbewolking. Maar ik ben niet
zeker over de verklaring van die boog

in het midden van de foto.
Misschien hebben lezers van “De Kei”
een andere, wellicht betere uitleg.
Ik ben benieuwd!

Kom jij weleens of zelfs regelmaƟg in het HolƟngerveld? Dan nodigen de
boswachters van Natuurmonumenten je uit om een online enquête over dit
natuurgebied in te vullen. Hier kun je in ongeveer vijf minuten je mening geven
over jouw natuurbeleving in dit gebied. De uitkomst helpt ons keuzes te maken
voor de toekomst.
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0521 342 250

Vriendelijke groet,
Renate de Raad, Havelte

Wat vind jij van het HolƟngerveld?

Waarom een enquête?
De boswachters van
Natuurmonumenten maken per
gebied een natuurvisie voor 18
jaar. In deze visie bepalen we de
maatregelen die nodig zijn om de
natuur te behouden of te versterken.
Éen keer in de zes jaar houden we
een zogenaamde kwaliteitstoets.
Dit is het moment om te zien of
we nog op koers liggen of dat we

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17, 7973 KZ Darp

moeten bijsturen in het beheer. Dit
jaar toetsen we het Hol ngerveld.
Een belangrijk punt in de toets is de
recrea e. Om inzicht te krijgen in hoe
het gebied gebruikt wordt en wat
recreanten er van vinden, hebben we
jouw mening nodig.
Ga naar www.natuurmonumenten.
nl/onderzoekhol ngerveld en vul de
enquête in. Namens de boswachters
van Natuurmonumenten bedankt!

0521 34 46 54
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De volgende Kei verschijnt op 19 augustus 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 12 augustus
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

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte

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.

12 juli Havelte 10.00 uur Ds. Aukje Westra
19 juli Havelte 10.00 uur Mw. Ds. L. P. Cnossen
(Oosterwolde)
26 jul Havelte 10.00 uur Mw. P. van der Zee (Havelte)
2 aug. Havelte 10.00 uur Mw. Ds. P. van den BrielMoerman (Heerenveen)
9 aug. Havelte 10.00 uur Ds. Aukje Westra
16 aug. Havelte 10.00 uur Ds. Vijko Top
23 aug. Havelte 10.00 uur Ds. Aukje Westra
30 aug. Havelte 10.00 uur Mw. Ds. T. Braam (Dwingeloo)
6 sept. Uﬀelte 10.00 uur Ds. Vijko Top

COACHING van par culieren en medewerkers
Erik de Min, Havelte, www.plusdemin.nl, 06 8343 6455
BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen,
06-22060552, www.coachprak jknika.nl

Schoolkor altoernooi 2020 gaat niet door

Sommige mensen kunnen

In verband met het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hee de
Commissie Schoolkor altoernooi Westerveld helaas moeten besluiten om in
oktober 2020 geen schoolkor altoernooi te organiseren.
Uiteraard betekent dit niet het einde
van het schoolkor altoernooi!
We hopen alle schoolkinderen in
ieder geval in oktober 2021 weer
te mogen verwelkomen op het

Adverteren?

kor alveld. Daarnaaast wordt er nog
gekeken naar mogelijkheden om het
schoolkor altoernooi 2020 op een
later moment in te halen.

in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp,
De Molen in Nijeveen en De Koegang in Koekange?
Vraag naar de combinatietarieven.

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
06-54221090
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door niets te zeggen
heel veel zeggen
en hoeven daar ook
geen uitleg bij te geven.
Lorki
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0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

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

www.pizzariminihavelte.nl
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Buurtbemiddeling Westerveld weer beschikbaar

Flint

Bas
Deze week luisterde ik geboeid naar
een gloedvol betoog van voormalig
volleybalinterna onal Bas van de Goor.
Hij beheert een s ch ng die sport
promoot voor mensen met diabetes.
Zijn pamflet “Bewegen is het nieuwe
normaal” wordt ondersteund door
een keur aan bekende en spor eve
Nederlanders. Zijn doelstelling leidt er
zeker niet toe dat alle Nederlanders
spor anaten worden. De associa e
met typische sportkleding en een
wedstrijdelement vindt hij niet terecht.
Hij beoogt mensen te verleiden tot
recrea ef sporten. “Kom van de bank
af en ga enkele kilometers wandelen of
fietsen.” Van de door hem aangedragen
sta s sche gegevens over overgewicht
en verwante aandoeningen in
Nederland zal niemand blij worden.
Ik zal ze u dan ook besparen.
Bas, zelf diabetespa ënt, pleit voor
het s muleren van bewegen door
leraren, huisartsen, verpleegkundigen
en zeker niet in de laatste plaats door
werkgevers. Naast de financiële winst is
de winst op het vlak van gezondheid en
welzijn enorm. De kunst is om er echt
een rou ne van te maken, vergelijkbaar
met het poetsen van je tanden.
De standpunten van Bas spreken me
zeer aan. Voortaan op de fiets naar AH.
Eerst nog even fietstassen kopen bij de
lokale fietsenwinkel, lopend naar het
rugbyveld, de gol aan, het voetbalveld
en de tennisbaan. In de nieuwe
gemeentegids lees ik dat er in ruime
mate ondersteuning mogelijk is binnen
de gemeente Westerveld. Mijn mo o:
“In Havelte loopt alles en iedereen naar
wens.”

Wanneer het contact met buren lasƟg verloopt en problemen maar niet zijn op
te lossen, kan Buurtbemiddeling Westerveld de helpende hand bieden. Deze
dienst, gecoördineerd door Welzijn MensenWerk, was door de coronacrisis
Ɵjdelijk niet beschikbaar, maar inmiddels kunnen alle inwoners van gemeente
Westerveld er weer een beroep op doen.
Buurtbemiddeling Westerveld is in te
ze en bij overlast door bijvoorbeeld
geluid, stank, huisdieren of kinderen,
bij problemen met erfscheidingen
of andere zaken die de lee aarheid
en veiligheid van de omgeving
aantasten. Het is een laagdrempelige
en bovendien gra s dienst die
voorkomt dat instan es als poli e of
woningbouworganisa e ingeschakeld
moeten worden. De buurtbemiddeling
leidt vaak tot betere contacten tussen
buren.
Duurzame oplossingen
Buurtbemiddeling werkt met
opgeleide vrijwilligers die vooral
prak sche en ona ankelijke
ondersteuning bieden. Coördinator
Henk van der Meer legt uit: ‘’Onze
vrijwilligers zijn neutraal en spelen
absoluut niet voor ‘Rijdende Rechter’.
Er gaan al jd twee vrijwilligers
in gesprek met de betreﬀende
inwoner(s). Ze adviseren over
de aanpak van het probleem of
geven ps over het in gesprek

komen met de buren. Ze kunnen
ook samen met beide par jen
een bemiddelingsgesprek voeren.
Dat gebeurt op een neutrale plek,
bijvoorbeeld in een dorpshuis.
Buurtbemiddeling begeleidt naar
een mogelijke oplossing en afspraken
hierover, maar de betrokken mensen
moeten het zelf gaan doen. Dat
maakt de kans dat het een duurzame
oplossing wordt, alleen maar groter.’’
Samenwerking
Met Buurtbemiddeling Westerveld
werken onder andere gemeente
Westerveld, woningcorpora e Ac um,
poli e en Welzijn MensenWerk
samen. Ook deze organisa es
kunnen burenproblemen aankaarten.
Voor vragen of het inschakelen van
Buurtbemiddeling Westerveld, kan
contact worden opgenomen met
coördinator Henk van der Meer
via tel. 085-2731450 of e-mail
Buurtbemiddelingwesterveld@
welzijnmw.nl.

Like De Kei op Facebook
www.facebook.com/regiobladdekei

Gheraert Leeu

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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Lariks / Douglas ﬁjn bezaagd
22 x 200 250 / 300 / 450 lang
17 x 140 geschaafd 180 lang

Tuinhout geïmpregneerd

€ 1.95 p/m
€ 3.50 p/st
€ 3.95 p/st
€ 2.25 p/st
€ 6.30 p/st

17 x 140 geschaafd 400 lang
17 x 165 ﬁjn bezaagd 180 lang
18 x 205 ﬁjn bezaagd 360 lang

Openingstijden Optiek Ruinen:

Zweeds rabat

28 x 145 Syberisch Lariks 400 lang
€ 1.75 p/m
24 x 175 (zwart) geïmpregneerd 420 lang € 2.75 p/m
24 x 195 (zwart) geïmpregneerd 400 lang € 2.95 p/m

Vlonderplanken
27 x 145 Douglas 400 lang
25 x 145 Hardhout 125 en 150 lang

€ 2.50 p/m
€ 4.50 p/m

Dinsdag, Donderdag en Vrijdag
9.30-12.00 / 13.15-17.00 uur
Woensdag en Zaterdag 9.30-12.00 uur
I.v.m. corona, bezoek op afspraak,
bel 0522 47 33 28 of 06 12 34 50 17

Zonnebril op sterkte
Enkelvoudig
Varifocus

€ 95.€ 275.-

incl. montuur
incl. montuur

Actie geldig in juni en juli

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Oosterstraat 2 • 7963 AC Ruinen

Houthandelwevers.nl

Ons kantoor is geopend voor besprekingen en voor
de ondertekening van akten. Wij volgen daarbij de
richtlijnen die het RIVM heeft gesteld in verband
met het Corona-virus.

TESTAMENT MAKEN?

Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid voor
telefonische besprekingen en voor audio-visuele
besprekingen.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen
kunnen akten op ons kantoor
worden ondertekend.

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: 0522 - 440 473
4

Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Agenda
8 juli
18 juli
25 juli
1 aug.
8 aug.
15 aug.
19 aug.
22 aug.
25 aug.
25 aug.
2 sept.
15 sept.
29 sept.
7 okt.
14 okt.

De Kei nr. 14 - laatste Kei voor de zomerstop
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
LET OP!
In verband met het coronavirus zou het
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
kunnen zijn dat bepaalde acƟviteiten afgelast/
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
opgeschort worden. Voor meer informaƟe
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
adviseren wij u contact op te nemen met de
De Kei nr. 15
organisaƟe.
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
De redacƟe van De Kei
Ophalen oud papier Havelte
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
De Kei nr. 16
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
Ophalen oud papier Havelte
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Eendagsbestuur
Mammoetmiddag op de HolƟnger Poort; speciale acƟviteiten voor kinderen o.a. stenen vilten, spelletjes ed.

Alleswatje

liefde
geeft,

groeitt

Laten we
de
Bloemetjes
Buiten
zetten
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In de tuin
TUINPOSTERS
BUITENKUSSENS
Het Noteboompje.nl

Haiku
Alle aalscholvers
als droogrekken in de zon
dicht bij de haven.
Louis
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Maak de Meerkamp af!

Onbegrip in Havelte om stagnerende woningbouwontwikkeling in de Meerkamp
Sedert jaren ligt de woningbouwontwikkeling van de Meerkamp in Havelte
sƟl. Nadat de bouwgrond enige jaren geleden in andere handen is overgegaan,
was de hoop groot dat dit zou resulteren in een snelle ontwikkeling van
het restant van de Meerkamp. Niets is echter minder waar. De gemeente
Westerveld en de ontwikkelaar liggen met elkaar in de clinch en komen niet
tot overeenstemming hoe de Meerkamp te voltooien. De Dorpsgemeenschap
Havelte en haar Werkgroep Wonen maken zich nu ernsƟg zorgen over de
voortgang en vreest voor verstrekkende gevolgen. “De uitbreiding van de
Meerkamp is hard nodig voor Havelte, voor het behoud van onze duurzame
en toekomstbestendige samenleving én onze voorzieningen”, aldus de
Dorpsgemeenschap.
In Havelte heerst met name
onbegrip over de wijze waarop
de gemeente Westerveld en de
ontwikkelaar met elkaar omgaan,
waarbij zaken voor de rechtbank
worden uitgevochten. Hierbij is de
Gemeente Westerveld hard op de
vingers geƟkt: de gemeente heeŌ
de opdracht van de Raad van State
twee keer niet uitgevoerd en één
keer niet goed uitgevoerd. Voor de
dorpsgemeenschap Havelte is deze
handelwijze onbegrijpelijk. “Een
ieder kan en mag in haar recht staan,
maar dit gaat wel over de rug van de
mensen die in Havelte willen (blijven)
wonen en gaat daarmee ten koste van
onze leeĩaarheid en voorzieningen,
zoals onze sportverenigingen en de
basisschool”.
De Dorpsgemeenschap heeŌ in
de afgelopen periode een breed
gedragen ‘brandbrief’ aan de
gemeente gestuurd, waar zij haar
op haar verantwoordelijkheid in dit

dossier wijst. “Vervolgens werden wij
verrast doordat de parƟële herziening
Meerkamp onaangekondigd op
de agenda van de poliƟeke avond
Westerveld stond, wat vrij tekenend
is over de wijze waarop in dit
dossier door de gemeente wordt
gecommuniceerd”. Gelukkig werd
het voorstel ingetrokken, aangezien
het bestemmingsplan eerst ter
inzage gelegd moest worden. De
dorpsgemeenschap heeŌ zich
hierin laten horen door een stevige
zienswijze op het bestemmingsplan te
geven.
Het heikele punt tussen gemeente en
ontwikkelaar is het aantal te realiseren
woningen. Het oude bestemmingsplan
is gestoeld op een visie uit 1994,
waarbij in dit restant gedeelte nog
90 woningen gerealiseerd kunnen
worden. Ondertussen zien wij de vraag
naar woningen voor starters, kleine
gezinnen en voor ouderen toenemen,
die over het algemeen op kleinere

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

kavels wonen. Ons uitgangspunt is dan
ook nog steeds dat wij uitgaan van
circa 90 woningen, maar indien er een
overtuigend plan wordt neergelegd,
die expliciet de instemming van de
Havelter bevolking krijgt, dan zou
het mogelijk moeten zijn om dit
aantal te verhogen. Daarbij zien wij
het daadwerkelijk aantal woningen
als resultante van een kwalitaƟef
hoogwaardig stedenbouwkundig
plan passend bij Havelte en het
overige deel van de Meerkamp en
de verbinding tussen het dorp en
de Toegangspoort HolƟngerveld.
De strook rondom het plan kan dan
van agrarisch naar natuur worden
omgezet, om ook tegemoet te komen
aan de sƟkstofcompensaƟe.
In de zienswijze verzoekt de
dorpsgemeenschap de gemeente en
de ontwikkelaar om de Havelters, de
Dorpsgemeenschap Havelte en meer
in het bijzonder de Werkgroep Wonen,
acƟef te betrekken bij de planvorming.
Hierbij wordt de gemeente gemaand
om zich nu eindelijk proacƟef op te
stellen in de verdere ontwikkeling
van de Meerkamp. Voor Havelte is de
uitbreiding van de Meerkamp biƩere
noodzaak.
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Een ‘KEI’ van een foto
HeeŌ u ook een bijdrage voor de rubriek Een ‘Kei’
van een foto? Mail uw foto en bijschriŌ dan naar:
dekei@kleen.nl o.v.v. ‘Een kei van een foto’.
Elk onderwerp is goed, mits gefotografeerd in het
verspreidingsgebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto
een verhaaltje schrijven.
We zien uw inzending graag tegemoet.
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Klusbus

Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
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Bouwtekeningen &
Grootformaat
posters
Grootformaat tekening of poster nodig? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Wil je een kopie of scan van een bestaande tekening of een print van een pdf?
Het kan allemaal!

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De Kei - 5e jaargang nr. 14 - 8 juli 2020

www.kleen.nl

F I J N E Z O M E R!

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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Gelakte nagels

In de donkere nacht is het even zoeken naar de boerderij, die staat aan het einde
van een smal weggetje, midden tussen de landerijen. Er staat een deur open naar
de voormalige deel. Bij het ontbreken van een bel loop ik maar naar binnen. Via
nog een paar deuren en wat opstapjes sta ik, inmiddels heel vroeg in de ochtend,
in de woonkeuken. Mijn handen even om die van echtgenoot, dochter en
kleindochter waarna de laatste twee me meenemen naar de woonkamer, naar
hun overleden moeder en oma. Ze vertellen me over hoe fijn het was om haar na
het overlijden samen met de verpleegkundige te verzorgen en aan te kleden.
Kleindochter heeft oma’s nagels gelakt; ook die van haar tenen. Er brandt een
kaarsje. En ik ben me weer eens bewust van hoe dankbaar ik ben dat ik in een
dergelijke intieme sfeer nabij mensen mag zijn. Het begint licht te worden. We
gaan samen koffie drinken en de stappen doornemen die we nu gaan zetten.
Haar naasten willen haar graag thuis houden tot de dag van de uitvaart en wel op
een heel specifieke en door haar erg geliefde plaats; haar atelier dat grenst aan
de voormalige stallen. De kist is uitgezocht, maar alle opstapjes, afstapjes,
deuren en hoekjes in de oude boerderij maken het onmogelijk dat we mevrouw
in de kist van de woonkamer naar haar atelier verplaatsen. Er zit niets anders op
dan haar te tillen met behulp van het laken van het bed waarin ze eerder die
nacht overleed. Als ik haar met mijn collega naar het atelier heb overgebracht
kijk ik in de gezichten van haar dochter en kleindochter. Er is ruimte voor
ontlading: ‘Ze zou dit geweldig hebben gevonden’ lachen zij. Dat hier sprake is
van een bijzondere band tussen de drie generaties wordt telkens opnieuw
bevestigd. Oma en kleindochter dragen namelijk de zelfde tatoeage; een vlinder.
In de kist leggen we haar arm zo neer dat de vlinder nét zichtbaar is. Voor ik weg
ga kijk ik nog even bij haar met haar dochter. Het atelier is inmiddels aangekleed
met bloemen, kaarsjes en haar eigen schilderijen. Onder het dekentje piepen de
gelakte teentjes vandaan. ‘Ze hield niet van dat strakke.’ zegt dochter met een
knipoog.

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid
samen vorm geven aan een passend afscheid.

VOORGESPREK

Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over uw
uitvaartwensen? Graag ga ik met u in gesprek en draag ik
mogelijkheden aan. Het verplicht u tot niets!
U ontvangt een naslagwerk waarin uw wensen worden
beschreven en een indicatie van de daarbij behorende
kosten, alsmede welke daarvan door een eventuele
verzekering worden vergoed.

UITVAARTBEGELEIDING

Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid wordt u
begeleid en krijgt u ondersteuning bij het maken van
keuzes om invulling te geven aan het afscheid. Hierbij
is alle ruimte voor eigen inbreng, zodat er een
afscheid ontstaat dat passend is voor degene die het
leven los moe(s)t laten.

NAZORG

Wanneer u het prettig vindt om in de periode na
de uitvaart samen terug te kijken of na te praten,
dan is daarvoor alle gelegenheid.

Voor het melden van een overlijden
dag en nacht bereikbaar: 06 - 29060633
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl
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