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Op werkdagen
tussen 16.00 en 17.00 uur
bereikbaar om afspraken
te maken.
Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17, 7973 KZ Darp

ZomeracƟviteiten voor en door jongeren in Westerveld

0521 342 250

Op vrijdagmiddag 31 juli vond in zwembad de Kerkvlekken in Havelte de aŌrap
van het jongerenproject Jeugd Aan Zet in CrisisƟjd plaats. Jongeren organiseren
acƟviteiten met ondersteuning van het jongerenwerk van Welzijn MensenWerk
voor hun eigen leeŌijdsgenoten, zoals bubbelvoetbal. In het kader van dit
project zijn alle ideeën voor acƟviteiten en workshops op sporƟef, creaƟef en
spelgebied welkom, evenals jongeren om het te helpen organiseren.
Het zomerproject voor jongeren
van 12 tot en met 18 jaar wordt
financieel ondersteund door de
landelijke overheid en gemeente
Westerveld. Het moet ervoor zorgen
dat de jeugd, ondanks de coronacrisis,
een leuke zomer hee . Daarnaast
leren de jongeren vaardigheden als
ini a ef nemen en organiseren.
Voor de jongerenwerkers is het een
manier om met de jongeren contact
op te bouwen. Jongeren die zelf
voor tenminste 24 uur deelnemen
aan het project verdienen er een
waardebon van 50 euro mee die ze
kunnen inwisselen bij de plaatselijke
ondernemers.
Oproep
Burgemeester Jager, die helaas
zelf niet bij deze feestelijke a rap
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aanwezig kon zijn, laat weten
blij te zijn met de start van dit
jongerenproject. “Het is prach g om
de jongeren aan zet te zien. Fijn dat
ze samen ac viteiten kunnen
organiseren om er zo tóch een leuke
zomer van te maken, ondanks de
gekke jd waar we in leven. Ik wil
hierbij ook een oproep doen aan
jongeren om zich aan te melden voor
meer ac viteiten die ze graag in hun
dorp willen houden.”
Voor meer informa e over de
komende ac viteiten en het
aandragen van ideeën om zelf iets te
organiseren, neem contact op met
jongerenwerker Emil Wol nge via:
TikTok: @jongerenwerker, Instagram:
emil_jongerenwerker_wmw en
Facebook: www.facebook.com/
jongerenwerk.westerveld

0521 34 46 54
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 2 september 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 26 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

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.

23 aug. Havelte
30 aug. Havelte
6 sept. Uﬀelte
30 aug Havelte
6 sept. Havelte
13 sept. Havelte
20 sept. Havelte

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

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. Aukje Westra
Mw. Ds. T. Braam (Dwingeloo)
Ds. Vijko Top
Mw. Ds. T. Braam (Dw’loo)
Ds. Vijko Top
Ds. Aukje Westra
Mw. Ds. G. Jongsma
(Staphorst)
27 sept. Havelte 10.00 uur Mw. Ds. A.J. Streutker-Be ng
(Beilen)
4 okt. Havelte 10.00 uur Ds. Aukje Westra

KWF afdeling Havelte laat de collectebussen thuis dit jaar
In de week van 30 augustus tot 5 september vindt de jaarlijkse KWF-collecte plaats. Echter i.v.m. Corona zal e.e.a. op
een andere manier gebeuren.
KWF Nederland hee haar afdelingen
een aantal op es voorgesteld en
de afd. Havelte e.o - Darp, Havelte,
Havelterberg, Uﬀelte, Veendijk en
Wapserveen- hee ervoor gekozen om
de collectebussen thuis te laten, maar
wél dona ekaarten rond te brengen!
Houd uw brievenbus dus in de gaten
en gééf aan het KWF!
Mede door uw dona es kan
het KWF verder gaan met de
kankeronderzoeken, voorlich ng
geven over het voorkomen van

kanker en pa ënten ondersteuning
geven.
Op de dona ekaart wordt uitgelegd
hoe gedoneerd kan worden. Er zijn 3
manieren:
1. Via het scannen van de QR code
met de smartphone camera of via
de bankapp. Er wordt een bedrag
voorgesteld en deze kan gewijzigd
worden;
2. Via de “Dona e” knop op kwf.nl/
collecte. Hier wordt een frequen e
gevraagd (eenmalig, jaarlijks etc.)

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
06-54221090
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en een bedrag voorgesteld welke
gewijzigd kan worden;
3. Via een normale bankoverschrijving
op het bankrekeningnummer wat
op de dona ekaart vermeld staat.
We gaan ervan uit dat de collecte
volgend jaar weer op de normale wijze
doorgang kan vinden!
Het bestuur van de
afdeling Havelte e.o.

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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Flint

Afrikaloop 2020

De Griekse arts Hippocrates liet
vierhonderd jaar voor Christus zijn
leerlingen op het eiland Kos een
belo e afleggen. Sinds 1878 is deze
eed / belo e van Hippocrates van
kracht binnen de geneeskunde in ons
land. Recente aanpassingen vonden
plaats in 2003 en 2010. Hoewel de
eed geen juridische betekenis hee ,
vormt deze het kompas voor artsen en
verpleegkundigen: “Ik zweer / beloof
dat ik de geneeskunde zo goed als ik
kan zal uitoefenen ten dienste van
mijn medemens. Ik zal zorgen voor
zieken, gezondheid bevorderen en
lijden verlichten. Ik stel het belang
van de pa ënt voorop en eerbiedig
zijn opva ngen. Ik zal aan de pa ënt
geen schade doen. Ik luister en zal
hem goed inlichten. Ik zal geheim
houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal
de geneeskundige kennis van mijzelf
en anderen bevorderen. Ik erken de
grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal
mij open en toetsbaar opstellen en ik
ken mijn verantwoordelijkheid voor de
samenleving. Ik zal de beschikbaarheid
en de toegankelijkheid van de
gezondheidszorg bevorderen. Ik maak
geen misbruik van mijn medische
kennis, ook niet onder druk.”
Tijdens een gesprek met een
hoogbejaarde, alleenstaande
buurtbewoner over de toenemende
druk op en de afnemende beschikbaarheid van artsen in landelijke,
dunbevolkte gebieden van ons
land, moest ik heel even aan
Hippocrates denken. Wellicht zouden
verantwoordelijke beleidsmakers en
ministers deze eed evenzeer moeten
afleggen.

De Afrikaloop 2020 gaat door van 10
tot en met 16 oktober, mits de situaƟe
rondom COVID-19 niet verandert,
dus houd de website in de gaten!! Op
dit moment zijn er versoepelingen,
waardoor we dit besluit namen om
de Afrikaloop in aangepaste vorm
toch door te laten gaan. Het zal iets
anders worden dan de voorgaande
jaren, maar de gezellige sfeer, de goede verzorging en het enthousiasme van de
vrijwilligers is onveranderd.

Hippocrates

Gheraert Leeu

In en/of rond de plaatsen en dorpen
die we aandoen zijn er twee rondjes
van 10 km uitgezet. Wilt u 10 km
lopen loopt u 1 rondje, wilt u 20 km
lopen loopt u ook het 2 rondje. Voor
degene die toch 30 km of zelfs 40
km wil wandelen is de mogelijkheid
deze rondjes twee keer te wandelen.
De wandeling gaat niet zoals
gebruikelijk van de ene plaats naar de
andere, maar de start en finish zal elke
dag in dezelfde plaats zijn. Dit is in
de 7 volgende plaatsen: Hoogeveen,

Westerbork, Hooghalen, Dwingeloo,
Vledder, Havelte, Ruinen. Er is een
pauzepost onderweg, waar, meestal
gra s, van een kopje koﬃe, thee of
een soepje genoten kan worden.
Vooraf worden star jden aangegeven
zodat wandelaars gespreid op pad
gaan.
Het is een jubileumjaar, de 15e
Afrikaloop!
Meer hierover leest u op de website:
h p://www.andreasmanna.org/
afrikaloop-2020

S.V. Dynamiek herstart Beweeggroep 55+ Havelte
Wilt u komende herfst en winter lekker bewegen met een gezellig groepje
mensen? Meld u dan aan bij de beweeggroep 55+ van S.V. Dynamiek in
Havelte. Vanaf 1 september kunt u elke dinsdag van 14.15 tot 15.15 uur komen
sporten onder de bezielende leiding van Norbert Baas.
Er worden gevarieerde sport-, en
beweegoefeningen aangeboden. Voor
iedereen is er de mogelijkheid om
mee te doen op eigen niveau.
De lessen worden gegeven in de
MFA Meesters Erve aan de Havelter
Schapendri 22-c in Havelte.
De kosten bedragen 20 euro per
maand. Voor nieuwe aanmeldingen
zijn de eerste 2 proeflessen gra s.

Hee u interesse en/of wilt u meer
informa e? Neem dan contact
op met Beweegcoach Tim Jansen
van de gemeente Westerveld via
14 0521 óf via beweegcoaches@
gemeentewesterveld.nl.
Deze ac viteit is tot stand gekomen
in samenwerking met de werkgroep
Havelte e.o. IN ACTIE!

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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Agenda
19 aug.
22 aug.
25 aug.
25 aug.
2 sept.
8 sept.
15 sept.
16 sept.
26 sept.
29 sept.
30 sept.

De Kei nr. 15
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
Ophalen oud papier Havelte
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
De Kei nr. 16
Start cursus Mediteren - Clemenskerk Havelte - 19.15-21.30 uur
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
De Kei nr. 17
RommelRoute Havelte - Korhoenweg - 10.00-15.00 uur
Ophalen oud papier Havelte
De Kei nr. 18

Erin getrapt
Als een dief in de nacht
haast de hondenbeziƩer
met zijn opruimplicht
zich door de laan.
Louis

URZO

WONINGINRICHTING
PROJECTINRICHTING

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
4

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Lariks / Douglas ﬁjn bezaagd

€ 1.95 p/m
€ 3.50 p/st

22 x 200 250 / 300 / 450 lang
17 x 140 geschaafd 180 lang

Tuinhout geïmpregneerd

€ 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

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

€ 2.50 p/m
€ 4.50 p/m

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

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Houthandelwevers.nl

Nederlands kampioenschap jeugd

RommelRoute

Op zaterdag 3 oktober organiseren we als Mountainbikevereniging Havelte
het Nederlands kampioenschap mountainbike voor de jeugd. Afgelopen week
kregen we het verheugende nieuws, dat Univé een deel van de kosten van de
organisaƟe voor zijn rekening neemt. Voor dit evenement zijn we te gast bij
onze groene gastheer Staatsbosbeheer.

Havelte

De permanance zal worden
opgebouwd op natuurkampeerterrein
“De Woldberg”, gelegen aan
het Goor in De Baars (gemeente
Steenwijkerland). Vanaf deze locaƟe
gaan we een prachƟg parcours
opbouwen op de flanken van de
Woldberg. Het is niet mogelijk om op
dit terrein te overnachten. Hiervoor
willen we u verwijzen naar de
naastgelegen camping “Het Kappie”
die op 50 meter van de start is
gelegen. (hƩp://www.campingkappie.
nl/) De eigenaar is bereid gevonden
om voor dit evenement een paar
dagen langer open te blijven, normaal
sluit de camping op 1 oktober.
Het programma voor deze dag zullen
we zo spoedig mogelijk publiceren,
alsmede aanvullende informaƟe.
Wel graag even uw aandacht voor het
De Kei - 5e jaargang nr. 15 - 19 augustus 2020

volgende: Staatsbosbeheer verleent
als groene gastheer toestemming
voor het MTB evenement in en op
de Woldberg maar benadrukt dat
deze medewerking in de toekomst
wordt ingetrokken als in de maanden
rondom dit evenement door ATB
fietsers veelvuldig buiten het
aangegeven ATB parcours van De
Woldberg wordt gefietst.
In het kader hiervan zijn we
op dit moment met een groep
vrijwilligers bezig om de bestaande
mountainbikeroute op de Woldberg
te herstellen, wijzigen en verbeteren.
Ook hierover binnenkort meer
informaƟe.
Namens mountainbikevereniging
Havelte, Wolter Bosscha (voorziƩer)

RommelRoute Havelte
Deze zal plaatsvinden op zaterdag
26 september van 10.00 - 15.00 uur.
Het is een soort rommelmarkt bij een
aantal bewoners in een deel van de
Korhoenweg.
Er zijn diverse leuke arƟkelen in de
verkoop!!
Er is geen Pin aanwezig dus de Ɵp is:
neem genoeg kleingeld mee
5

Stress?
S tress?
?

Leer mediteren

6

Data

Dinsdagavond 8-15-22-29 september,
6 oktober

Tijd

19.15 - 21.30 uur

Plaats

Clemenskerk Havelte

Info & opgave

dominee@pkn-havelte.nl 06-37594569
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Veilig en fijn wonen in Havelte
Het is een bijzondere Ɵjd, waarin we momenteel leven. Iedereen merkt
op een of andere manier dat de Covid 19 ons leven beheerst, ook de
Dorpsgemeenschap Havelte. Het ontbijt, dat de Werkgroep Welzijn voor
zorgmedewerk(st)ers organiseerde, bleek heel erg in goede aarde te vallen:
veel deelnemers, goede sfeer en uitwisseling van ervaringen.
De dorpsgemeenschap heeŌ in de
afgelopen Ɵjd veel meer zaken bij
de hand gehad. Zo werd een breed
overleg gehouden om te horen en te
delen wat er in Havelte zoal gebeurt.
De veiligheid was en is een belangrijk
onderwerp, waar bijvoorbeeld
de school zich ernsƟg mee bezig
houdt. Verkeersveiligheid, maar ook
individuele veiligheid zijn belangrijk.
Veel mensen ervaren Havelte als
een betrekkelijk veilig dorp en de
dorpsgemeenschap gebruikt zijn
kanalen om dat gevoel met recht zo te
houden.
Rond de sportbeoefening is ook
wel het een en ander aan de gang.
Naast de discussie over hoe en op
welke plek sportverenigingen verder
kunnen, samen op het terrein van
de voetbalvereniging of blijven
waar ze zijn, heeŌ bijvoorbeeld de
turnvereniging een probleem met
de kosten voor het huren van de
sporthal. Dat laatste probleem is door
de dorpsvereniging bij de gemeente
onder de aandacht gebracht. Het
bestuur volgt met veel belangstelling
wat er verder met de sportvelden
gebeurt en is er klaar voor om steun te
verlenen als daaraan behoeŌe is.
Wonen in Havelte is niet voor

iedereen mogelijk, zelfs niet voor
jongeren die bij hun ouders in het
dorp wonen. De werkgroep Wonen
zet er zich voor in om de bevolking
van het dorp zo divers te laten zijn, dat
alle faciliteiten in Havelte tenminste
gehandhaafd kunnen blijven. In een
briefwisseling met de gemeente heeŌ
de dorpsvereniging -op iniƟaƟef van
deze werkgroep- een zienswijze bij de
gemeenteraad neergelegd. Daardoor
is de betrokkenheid van de inwoners
van Havelte via de dorpsgemeenschap
gegarandeerd. Bij beslissingen van de
gemeenteraad kan Havelte zijn zegje
doen. Dat heeŌ vorig jaar ook al geleid
tot een belangrijke bijstelling van de
woonvisie, de basis die de gemeente
gebruikt voor het toekennen van
woningen. De dorpsvereniging
probeert ook door het publiceren
van persberichten de bewoners bij de
gedachtevorming te betrekken.
Er bereiken het bestuur ook berichten
van zorg over bijvoorbeeld de
groenvoorziening in het dorp of het
kweken en bespuiten van lelies op
de es. Die zorgen worden Ɵjdens
overleg met verschillende parƟjen
doorgegeven, waar mogelijk met
adviezen voor het wegnemen ervan.
De onverwachte beslissing van het
College van B&W om het ophalen van

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

oude kranten te stoppen, was voor de
school een koude douche. Gelukkig
kon dat besluit nog worden terug
gedraaid.
Toen Ɵjdens een overleg met de
gemeente werd aangegeven, dat op
korte termijn begonnen zou worden
met de renovaƟe van het stukje
SchapendriŌ en Meidoornlaan,
kwam meteen ter tafel dat dat de
laatste acƟviteiten zouden zijn van
het uitgebreide plan om Havelte
te verfraaien. Dat betekent dat de
voorgenomen opknapbeurt van
het Waterbolkpark zou komen te
vervallen. Voor veel dorpsgenoten is
dat een gemiste kans, het park ziet er
momenteel niet uit en verdient beter.
De dorpsgemeenschap gaat u de
komende Ɵjd regelmaƟg op de hoogte
houden van het wel en wee van
uw dorp. U kunt natuurlijk ook zelf
contact maken via het email-adres:
info@dorpsgemeenschaphavelte.
nl voor vragen, opmerkingen en
aanvragen van het lidmaatschap. Want
wie is er nou niet betrokken bij zijn of
haar eigen dorp.

/13,,/ 3")1"

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
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Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
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