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

Een ‘Kei’ van een foto

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

Fraai uitzicht op een vennetje in het Uﬀelter Binnenveld.

Meer Bewegen voor Ouderen in Havelte
Op dinsdagmiddag van 14.15 uur tot 15.15 uur is er de mogelijkheid om
te bewegen in de sportzaal ‘Meesters Erve’ in Havelte. Dit bewegingsuur
is voor iedereen van 55 jaar en ouder en wordt onder leiding van MBvO
docent Norbert Baas gegeven, in samenwerking met de seniorenafdeling van
sportvereniging Dynamiek.
Vanwege het Coronavirus worden alle
oefeningen op anderhalve meter van
elkaar gedaan. Er is veel aandacht
voor spierversterkende, balans en
cogni eve oefeningen. Materialen
worden uiteraard gedesinfecteerd
en de buitendeur staat open voor
frisse lucht. De zaal en met name
het luchtverversingssysteem is
goedgekeurd voor het houden van
sportac viteiten. Het gedeelte van de
zaal dat gebruikt wordt is voldoende
groot voor 16 deelnemers; er zijn nog
plaatsen vrij.
Deelnemers die bij het Zilveren Kruis
(drie sterren) verzekerd zijn, kunnen
een gedeelte van de contribu e
De Kei - 5e jaargang nr. 19 - 14 oktober 2020

terugkrijgen.
Het mo o van Meer Bewegen voor
Ouderen is: niets moet en alles mag:
je kunt rus g even aan de kant gaan
zi en als je niet mee wilt of kunt doen.
Wel wordt geprobeerd de deelnemers
uit te dagen, op een veilige manier, om
oefeningen uit te proberen waarvan
men dacht dat die niet meer mogelijk
waren om uit te voeren.
Er is een mogelijkheid om 2 proeflessen mee te komen doen om te
ervaren of je het leuk vindt en of
het goed voor je lichaam en geest is.
Aanmelden kan via:
svdynamiek@gmail.com of bij
Norbert Baas: 06- 51142847.

0521 34 46 54
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 28 oktober 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 21 oktober
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.
COACHING van parƟculieren 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.coachprakƟjknika.nl
REGELVERMELDING: • 1 regel € 43,00 • 2 regels € 52,00
• 3 regels € 73,00 • 4 regels € 94,- per jaar (excl. BTW)

Jaarge jde

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
18 okt.

Havelte

10.00 uur

Ds. Vijko Top

25 okt.

Havelte

10.00 uur

Mw. Ds. T. Braam (Dwingeloo)

1 nov.

Havelte

10.00 uur

Ds. Aukje Westra

Het is herfst in mijn spiegel.
GedisƟngeerde grijze Ɵnten
die hartje winter aankondigen,
net voor de feestdagen.
Louis
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Flint

Bosbeheer

Fietsend vanuit het centrum van
Havelte naar Veendijk schrok ik de
afgelopen jaren wel eens van de
grote hoeveelheden boomstammen
die, met wiskundige precisie gezaagd
en gestapeld, zichtbaar werden
in de bermen. Inmiddels ervaar ik
enige opluch ng door het goede
nieuws dat er het afgelopen jaar
door Staatsbosbeheer in Nederland
1,6 miljoen bomen geplant zijn, het
dubbele aantal vergeleken met de
afgelopen jaren.
Honderd miljoen bomen, zo is de
planning, worden in de komende en
jaren geplant. Dat vind ik heel goed
nieuws. Dit aantal vormt m.i. een
ruime compensa e voor de 400.000
bomen die vorig jaar werden gekapt.
De nieuw te planten bomen zullen
geselecteerd worden op hun
weerbaarheid tegen droogte en
klimaatverandering. Hierbij valt
onder meer te denken aan de
Noorse esdoorn, de elsbes en de
walnotenboom. Dit zijn tevens
boomsoorten die niet woekeren.
Het ministerie van landbouw,
natuur en visserij, Staatsbosbeheer
en de provincies streven naar
een toename van 37.000 hectare
nieuw bos. De biodiversiteit,
de klimaatdoelstellingen, de
levensvreugde en de gezondheid
van veel Nederlanders zullen er baat
bij hebben. Dit blijkt onder meer uit
de zgn. “Bossenstrategie” van het
ministerie van LNV.
Natuurlijk hoop ik zeer dat ook de
provincie Drenthe, in het bijzonder
de regio Havelte – Uﬀelte, ruim zal
worden bedeeld en dat we straks door
de bomen het bos goed zien.
Gheraert Leeu

Welfare Havelte doet ook mee aan de Rabobank
Clubsupport AcƟe!
De Welfare Handwerkgroepen Havelte, acƟef in De Veldkei en in De Molenhof,
kunnen een beetje extra financiële steun dit jaar heel erg goed gebruiken!!
Door de Corona-perikelen zijn de bijeenkomsten een groot deel van dit jaar
niet doorgegaan, maar ook de verkoop van de zelfgemaakte materialen is
gestagneerd. Geen kraam op verschillende markten, geen deelname aan de
oogstdag in Dwingeloo en ook geen grote bazaar in De Veldkei!!
Vandaar deze oproep om op ons te stemmen. Want elke stem is geld waard!!
Hoe werkt het?
Alle leden van Rabobank Het Drentse
Land kunnen van 5 oktober t/m 25
oktober 2020 hun stem uitbrengen op
hun favoriete vereniging of s ch ng.
Hoe meer stemmen je als vereniging
ontvangt, hoe hoger het bedrag dat
je uitgekeerd krijgt van de Rabobank.
Om te kunnen stemmen moet je dus
lid zijn van de Rabobank Het Drentse
Land. Door in te loggen via de app
of op de website van de bank (www.
rabo-clubsupport.nl/stemcode) kun
je stemmen. Je hebt daarbij de code

nodig die je per brief hebt ontvangen
van de Rabobank!!
Kunnen wij rekenen op Uw steun dit
jaar?
En heb je nu wel die brief ontvangen
van de Rabobank, maar je weet
niet precies hoe dat werkt met
dat stemmen. Breng de brief dan
bij Anneke Mol of Kor Reins, zij
zorgen dan wel, dat je stem wordt
uitgebracht!
Alvast heel erg bedankt namens
Anneke Mol en alle deelnemers en
vrijwilligers van de Welfare Havelte.

Boeiende wandeling door het HolƟngerveld
PrachƟge paddenstoelen en gekleurde herfstbladeren kleuren het
HolƟngerveld. Start jij de herfst ook met een heerlijke wandeling dwars door
het HolƟngerveld? Aanstaande donderdagmiddag (15 oktober) organiseert
de Tourist Info Havelte een 2 uur durende wandeling onder begeleiding van
een gids.
Tijdens de expedi e nemen de gidsen
wandelaars mee in een stukje historie.
De wandeling staat namelijk in het
teken van de ijs jd, oorlog én natuur
en biedt steeds verrassende verhalen
over de geschiedenis in een stukje
unieke Drentse natuur. De wandeling
van circa 4 kilometer eindigt met een
kop koﬃe en OER-Drentse stoet.
Kortom een heerlijke, spor eve

ac viteit in de herfstvakan e.
De ochtendwandeling start
aanstaande donderdagmiddag vanaf
13.15 uur. Aanmelden is noodzakelijk
en kan nog via de Tourist Info Havelte
(telefoonnummer: 0521 341222) of
phavelte@stpw.nl).
Kijk voor meer informa e over
deze wandeling op
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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3

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

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

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

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

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Houthandelwevers.nl

Agenda
t/m medio dec.
10-16 okt.
14 okt.
19 okt.
23 okt.
26 okt.
20 okt.
27 okt.
28 okt.
2 nov.
4 nov.
9 nov.
11 nov.
16 nov.
17 nov.
23 nov.
24 nov.
25 nov.
9 dec.
17 dec.
24 dec.

ExposiƟe - De Veldkei Havelte
Afrikaloop
De Kei nr. 19
Sing Kids: Workshop zingen in een popkoor voor jeugd vanaf 8 jaar - De Veldkei, Havelte - 18.00-19.00 uur
Clubkampioenschappen Biljartvereniging De Veldkei
Sing Kids: Workshop zingen in een popkoor voor jeugd vanaf 8 jaar - De Veldkei, Havelte - 18.00-19.00 uur
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
Ophalen oud papier Havelte
De Kei nr. 20
Sing Kids: Workshop zingen in een popkoor voor jeugd vanaf 8 jaar - De Veldkei, Havelte - 18.00-19.00 uur
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Burgemeester Jager lezing
Sing Kids: Workshop zingen in een popkoor voor jeugd vanaf 8 jaar - De Veldkei, Havelte - 18.00-19.00 uur
De Kei nr. 21
Sing Kids: Workshop zingen in een popkoor voor jeugd vanaf 8 jaar - De Veldkei, Havelte - 18.00-19.00 uur
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
Sing Kids: Workshop zingen in een popkoor voor jeugd vanaf 8 jaar - De Veldkei, Havelte - 18.00-19.00 uur
Ophalen oud papier Havelte
De Kei nr. 22
De Kei nr. 23
Vrouwen van Nu Havelte; Kerstavond (donderdag)
De Kei nr. 24

Elke maandag:
Elke woensdag:
Elke vrijdag:

RepeƟƟe Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.45 uur
Sjoelen - De Veldkei, Havelte - 13.30 uur - info: A. Nijmeijer 0521-343418
Mondharmonicaorkest - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
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Renovatie Veldkei succesvol gestart
De kop is eraf. De renovatie van De Veldkei is 5 oktober van start gegaan met de eerste
sloopwerkzaamheden aan de Veldkamp-zijde, waar ook de bibliotheek gevestigd was.
Die heeft een nieuwe plek aan de Molenweg-zijde van het gebouw gekregen. “Het is nog wennen,
maar bezoekers zijn positief”, zo vertelt lokaal coördinator Marjolijn Vinkesteijn.

Centrale plek voor bibliotheek

Inzetten op kunst en cultuur

“We zijn dankzij de hulp van vele medewerkers en vrijwilligers
van De Veldkei en bibliotheek in een paar dagen overgegaan.
We zitten nu wat meer verspreid in het gebouw, maar wel goed
zichtbaar. Bij binnenkomst zie je de eerste boekenkasten al
staan. De uitleenbalie en rest van de boeken zijn rondom de
centrale ontmoetingsruimte gesitueerd. Door die verwevenheid
kunnen we elkaar nog meer versterken’’, zo concludeert de bibliotheekcoördinator enthousiast. “Als bibliotheek en dorpshuis
zijn we er allebei om ontmoeting te stimuleren en mensen in
onze samenleving mee te laten doen.’’

Ook zakelijk leider Eric Boers is blij met de nieuwe setting van
de bibliotheek. “Een belangrijke reden om te gaan renoveren is
dat we De Veldkei een bredere functie willen geven. Door meer
huurders aan te trekken, kunnen we het dorpshuis financieel
gezond houden. Daarnaast moeten we inspelen op de behoeftes
van de inwoners en toekomstige generatie gebruikers. Zo willen
we meer inzetten op kunst en cultuur. Dat kan heel goed in
samenwerking met de bibliotheek.’’

Eric Boers en Marjolijn Vinkesteijn bij de officiële opening van de bibliotheek op
de nieuwe plek in De Veldkei

Open tijdens renovatie
Tijdens de renovatie
blijft De Veldkei open
en gaan alle diensten
en activiteiten
gewoon door. “Er
kan natuurlijk enige
geluidsoverlast zijn,
daarover hebben we
tijdig contact met
de gebruikers. Door
de coronasituatie is het nu al wel rustiger in het gebouw, omdat
verenigingen met grote groepen moeten afhaken. We blijven
uiteraard binnen de geldende coronarichtlijnen opereren.’’
Voor meer informatie of vragen graag contact opnemen met Eric
Boers, zakelijk leider accommodaties, via 06-20065395 of e-mail
e.boers@welzijnmw.nl.
Voor de actuele berichtgeving van de bibliotheek in Havelte en
activiteiten in de andere vestigingen in Westerveld, kijk op www.
bibliotheekhavelte.nl of volg de Facebookpagina.

Planning van de renovatie
• Vanaf 5 oktober: renovatie eerste fase (Veldkamp-zijde)
• Eind december: oplevering van eerste fase
• Januari 2021: inrichting en interne verhuizingen

De Kei - 5e jaargang nr. 19 - 14 oktober 2020
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Feestelijke opening Glasvezel InformaƟepunt door Wethouder Doeven

“Glasvezel is goed voor leeĩaarheid, bedrijvigheid
en toerisme in Westerveld”
Zaterdag 10 oktober openden Henk Doeven, wethouder van gemeente
Westerveld, en Bert Meijerink, directeur van RENDO Fiber, op feestelijke wijze
het Glasvezel InformaƟepunt aan de Egginklaan 2 in Havelte. Inwoners van de
gemeente Westerveld kunnen hier terecht met vragen of advies over glasvezel
en hulp krijgen bij het afsluiten van een abonnement.
In deze Ɵjd is vertrouwen op internet
belangrijk
Wethouder Doeven: “Als eerste reac e
dacht ik: Waarom nu, we hebben net
in veel kernen de straten en tro oirs
verbeterd? Maar ik besef me dat we
met elkaar juist in deze jd ervaren
hoe belangrijk het is dat we kunnen
vertrouwen op ons internet. We
werken meer thuis, studeren online
en opa’s en oma’s kunnen via Skype
praten en spelletjes doen met hun
kleinkinderen. Het brengt mensen
nog sneller en dichter bij elkaar. Ook
wordt snel internet steeds belangrijker
voor de lee aarheid, bedrijvigheid
en toerisme in Westerveld. Met
de aanleg van glasvezel krijgen we
die goede infrastructuur, die het
mogelijk maakt dat we voor wonen,
werken en zorg in onze gemeente,
de toekomst in kunnen gaan. Dat is
belangrijk! Daarom ben ik erg blij dat

de glasvezelcampagne nu gestart is
en we hebben met RENDO Fiber en
DELTA Fiber Netwerk goede afspraken
gemaakt over de kwaliteit van de
aanleg.”
Samenwerking DELTA Fiber Netwerk
en RENDO Fiber
RENDO Fiber werkt in Westerveld
samen met DELTA Fiber Netwerk.
Zij hee glasvezelnetwerken door
heel Nederland. Bert Meijerink:
“Door deze samenwerking kunnen
wij ook Westerveld voorzien van
snel en stabiel internet en daarmee
toekomstproof maken. Dit is zeer
belangrijk voor het wonen en werken
in onze pla elandsgemeenten naast
goede energievoorzieningen. Als
RENDO Fiber willen wij zorgen dat
bewoners binnen onze gemeenten
maximaal kunnen gaan profiteren van
het moderne aanbod. Bewoners van

Westerveld hoeven alleen maar naar
omringende gemeenten te kijken en
te zien hoe de aanleg daar verloopt.
Westerveld kan niet achterblijven. Dus
nu is de kans. Waarom geen gebruik
maken van het zeer mooie aanbod
dat er ligt waarbij bewoners zeker niet
duurder uit zijn dan nu.”
OpeningsƟjden Glasvezel
informaƟepunt
Het Glasvezel Informa epunt aan de
Egginklaan 2 in Havelte is geopend
van woensdag tot en met vrijdag van
11.00 tot 18.00 uur en zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur. De adviseurs van
DELTA Fiber Netwerk geven graag
advies over glasvezel en alle zaken die
daarbij horen.
35% ja = glasvezel
Donderdag 24 september is
het startsein gegeven voor de
glasvezelcampagne in Darp, Diever,
Dwingeloo, Havelte, Uﬀelte,
Vledder, Wapse, Wapserveen
en Wilhelminaoord. Als 35% van
de inwoners ‘ja’ zegt tegen de
aanleg van een glasvezelnetwerk
en vóór 9 december 2020 een
abonnement afsluit bij één van
de telecomaanbieders, komt er
glasvezel in Westerveld. Meer
informa e kunnen inwoners vinden op
gavoorglasvezel.nl.
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Handen tekort voor de nodige acƟes
Het bestuur van de Dorpsgemeenschap Havelte (DGH) worstelt met een te
kleine bezeƫng, waardoor er zaken dreigen te blijven liggen, die wel veel
aandacht verdienen. Zo zou hulp op het gebied van de digitale communicaƟe,
de website en de inrichƟng van het systeem van de DGH, heel erg nuƫg zijn.
Om de visie voor de komende jaren te ontwikkelen is een up date van de Ɵen
jaar geleden gehouden enquête over het dorp nodig. Maar de uitvoering ervan
vraagt om meer mensen en digitale hulpmiddelen dan er nu voor handen zijn.
De lopende acƟviteiten en afspraken geven de huidige bestuursleden al veel
werk en vragen allemaal om serieuze aandacht.
Het jaarlijkse gesprek met de
gemeente wordt momenteel
voorbereid. Daarin komen
onderwerpen aan de orde, die de
DGH uit het dorp hee aangeleverd
gekregen. Zo’n onderwerp is de
verkeersveiligheid bij de school en
rond Albert Hein. De gang van zaken
rond de spor erreinen is actueel,
waar meningen uiteenlopen en
toch een bevredigend eindresultaat
moet worden behaald. De hoogte
van de huurprijs van de sporthal
zal ook zeker aan de orde komen
evenals de mogelijkheid om een
speelgelegenheid aan de Jan
Harmskamp te realiseren.
Namens DGH hee Ben Diender
ingestemd om mee te werken aan
de zogeheten Belevingsschouw,
hoe ervaren dorpsgenoten de
vele werkzaamheden die in de
afgelopen periode aan het dorp zijn
verricht? Deze schouw wordt digitaal

uitgevoerd, i.v.m. COVID-19 en de
eerste schouw wordt uitgevoerd in
oktober en vervolgens tweemaal /
jaar.
Op ini a ef van de gemeente waren
er twee workshops gepland voor
vrijwilligers hoe om te gaan met
eenzaamheid van medebewoners
in het kader van de ‘Week tegen
eenzaamheid’.
Er staan nog twee besprekingen op de
agenda van de DGH. Jongerenwerker
Emil Wol nge hee contact gezocht
om te overleggen over wat extra te
doen met jongeren in deze jd van
coronabeperkingen. En de voortgang
van de verbouwing van de Veldkei.
Afgelopen week hebben wij een
schijven ontvangen waarin de start
van fase 1, realisering van een zorg-/
welzijnsplein en een kantoortuin,
wordt aangekondigd. Binnenkort

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

zullen wij een afspraak met de
directrice van de Veldkei maken zoals
op onze algemene jaarvergadering is
afgesproken.
De werkgroep Wonen hee dezer
dagen gesprekken met par jen rond
de bouw in de Nieuwe Meerkamp.
Het doel is om het pad enigermate
te eﬀenen, opdat er binnen niet al te
lange jd gebouwd kan gaan worden.
De urgen e is onverminderd hoog.
Als in het begin van dit ar keltje al
wordt aangegeven, is er ruimschoots
genoeg te doen. Maar dat mag
eventuele andere zaken, die inwoners
belangrijk vinden niet in de weg staan.
Neem contact op als u ideeën hebt om
Havelte een nog mooier en fijner dorp
te maken dan het nu al is.
Secretariaat Dorpsgemeenschap
Havelte
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
Corresponden eadres: Parkkamp 37
7971 AL Havelte, tel. 06 53 89 93 47.

/13,,/ 3")1"

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
06-54221090

Adverteren?
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Vanaf september is Rimini geopend
van donderdag t/m zondag!
Voor menu en openingsƟjden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl
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100 jaar Violier

Jet Violier is verknocht aan keuterij
Het keuterijtje aan de Schapelsteeg in Uﬀelte werd 100 jaar geleden gebouwd.
De huidige bewoonster, schilder en tekenaar Jet Violier kent het al vanaf
haar kinderjaren. Samen met haar ouders kwam ze 50 jaar geleden al vanuit
Amsterdam hier vakan e vieren.
In 1961 komen Dik en Ger Violier voor
het eerst met hun gezin, waaronder
dochter Jet, naar Drenthe. Moeder
Dik kwam er al voor, en in de oorlog
en bleef ook daarna graag komen.
Eerst met zussen en vrienden en later
dus met haar gezin. Jet vertelt: “Toen
mijn vader in 1961 zijn rijbewijs had
gehaald en wij een auto (besteleend)
kregen was de eerste vakan etrip
naar Uﬀelte om oude vrienden,
Geert en Hennegien, te bezoeken.
Ik was toen zes. We liepen door het
Oosterzand, rond het Brandeveen over
de zandvlakte bij de hunebedden. Ook
rooiden we bieten en voerden we een
varken. Ik was verkocht.” Ook op de
rest van de familie had de omgeving
van Havelte en Uﬀelte een sterke
aantrekkingskracht. Zo trok het gezin
Violier elk jaar weer naar Drenthe, net
8

als de oom van Jet, de beeldhouwer
Arie Teeuwisse en zijn gezin. Na een
aantal jaren besloten ze zelfs op zoek
te gaan naar een ‘eigen’ vakan ehuisje
in Drenthe. De Violiers grepen hun
kans toen Jan Akse hen zijn huisje aan
de Schapelsteeg in Uﬀelte te huur
aanbood. De keuterboer, die ook als
rietdekker werkte, woonde inmiddels
verderop in de straat, in het huis van
zijn overleden zoon. Zeven gulden
per week betaalde de familie Violier.
Bijzonder was het dat de familie
Teeuwisse twee huizen verderop in de
straat ook een huisje vond. De huisjes
waren klein en verkeerden niet in een
goede staat van onderhoud maar de
tuin, de omgeving en de charme van
het authen eke boerderijtje maakten
veel goed. Ze hadden hun eigen plek
in Drenthe gevonden.

Onbewoonbaar verklaard
De schrik was groot toen ze op
een keer vanuit Amsterdam bij
het huis aankwamen voor een
weekeindje Drenthe en er een
bordje ‘Onbewoonbaar verklaarde
woning’ op de muur was geschroefd.
Volgens de gemeente was het
keuterijtje rijp voor de sloop. Het
lot dat al verschillende keuterijtjes
in Drenthe hadden ondergaan. De
familie liet zich niet kennen en ging
druk aan de slag om het huisje te
moderniseren, al waakten zij ervoor
dat juist de authen eke kenmerken
behouden bleven. De liefde voor het
onbewoonbaar verklaarde huisje
ging zo ver dat zij het in 1971 voor
enduizend gulden kochten van Akse.
Er was in die jd een gemeentelijke
verordening van toepassing die het
slapen in de bedstedes verbood. Daar
hielden de Violiers zich niet aan. Jet
denkt overigens dat de buitenlandse
postzegels die haar vader de
controlerende poli eman toestopte,
er wellicht aan bij hee gedragen
dat ze daar nooit voor bekeurd zijn.
Ger was op de hoogte van de filatelie
hobby van de poli eman. Die zegels
bemach gde hij via het interna onale
handelshuis waar hij werkte en
waar veel post binnenkwam. Het
karakteris eke huisje werd op een
gegeven moment door de gemeente
weer bewoonbaar verklaard. De
familie Teeuwisse had minder geluk,
hun huisje viel niet meer te redden en
werd uiteindelijk gesloopt.
Lange geschiedenis
De Violiers bleven met grote
regelma g naar Uﬀelte komen en al
veranderde de Schapelsteeg in de
loop der jaren enorm, hun huisje
doorstond de tand des jds. De
boerderijtjes die er stonden werden
verbouwd en vergroot of gesloopt en
vervangen voor moderne woningen.
Maar de familie koesterde juist de
authen citeit van het keuterijtje en
in plaats van modernisering gingen
ze op zoek naar passende accessoires
en meubels. Het leven op het Drentse
land was een welkome afwisseling
van het stadse bestaan. “We gingen
elke twee weken een weekeinde naar
Drenthe. Fantas sch.”, vertelt Jet, “Dit
was natuurlijk heel wat anders dan
de stad. De hele dag buiten, en boer
Timens helpen, paardrijden.
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Mijn zus en ik hadden de jd van
ons leven.” Ook toen ze ouder werd,
jdens haar academie jd, en nadat ze
zelf een gezinnetje had bleef Jet naar
Uﬀelte komen. “Ik teken en schilder
vooral dieren, vaak portre en van
mens of dier in opdracht. De inspira e
komt van om me heen kijken. Vroeger
woonde ik vlakbij Ar s, hier hoef ik er
het erf niet voor af.”
Verandering
Haar ouders raakten op lee ijd en
hadden verzorging nodig. Om de eigen
bijdrage te kunnen blijven betalen
voor het verzorgingshuis diende
het eigen vermogen aangesproken
te worden. Dat vermogen zat in
het keuterijtje. Verkoop was de
enige op e. Toen Jet een makelaar
uitnodigde om het huis in de verkoop
te nemen, gaf die aan dat alleen de
grond wat waard was en dat het
huisje gesloopt moest worden. “Het
huisje en deze plek zijn zo’n belangrijk
onderdeel van mijn leven en van onze
familie. Hier liggen zoveel van onze
gezamenlijke herinneringen. Dat laat
je niet slopen.” Ze legde zich niet neer
bij het oordeel van de makelaar. In
een poging het keuterijtje voor de
toekomst te behouden nam ze contact
op met Het Drentse Landschap. Dat
bleek de juiste stap. De familie en
Het Drentse Landschap werden het al
snel eens over de manier waarop het
huisje behouden zou kunnen blijven.
Een keuterij zoals deze zag je vrijwel
niet meer in Drenthe. Vooral omdat
het huisje van binnen zo authen ek
is gebleven en het met name in de
voorkamer lijkt of de jd is s l blijven
staan “Toenmalig directeur, Eric van
der Bilt, vond dat de voorkamer een
jdcapsule leek”. Juist dat maakte

dat de s ch ng open stond voor
de aankoop van het bijzondere
woninkje. Het Drentse Landschap
vindt het belangrijk om dit soort
culturele erfgoederen voor Drenthe te
behouden.
Vijf jaar geleden gaf Jet haar
woonplaats Amsterdam defini ef
op om in Drenthe te komen wonen.
“Voor mijn werk zat ik niet echt vast
aan de stad. Tekenen en schilderen
kan overal en ik heb hier nu een fijn
atelier. Alleen voor de lessen moet
ik voorlopig nog naar Amsterdam
hoewel ik ook cursussen geef bij Schik
in Meppel en in mijn atelier.”
Als je bij Jet Violier binnenstapt en
haar ziet in het huisje waar ze zich
inmiddels al ruim vij ig jaar thuis
voelt, dan kan je niet anders dan
concluderen dan dat het keuterijtje
haar ‘past’ (door haar kleine gestalte
past ze zelfs in de bedstede). Ze
sluit af met de woorden: “Ik ben
echt tevreden als ik hier heel oud

ANNERIE KREMER
& TEAM

kan worden. Maar ik ben nu ook al
tevreden, vooral als ik met een stel
mensen lekker aan tafel buiten zit en
dingen uit de moestuin eet.”
Tekst: Paulien Zomer, SƟchƟng Het Drentse Landschap
Foto's: Het Drentse Landschap/Guido Hansman

Een ‘KEI’ van een foto
Hee u ook een bijdrage voor de rubriek Een ‘Kei’
van een foto? Mail uw foto en bijschri 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.

Annerie Kremer Uitvaartzorg
0522 - 24 50 21 | www.kremeruitvaartzorg.nl
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We zien uw inzending graag tegemoet.
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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!

www.kleen.nl

Bouwtekeningen &

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

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

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van

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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Ontwerp | Druk | Print | Reclame

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
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Aanmelden kan nog

Workshop zingen in popkoor Singkids in Havelte
Van zingen word je blij. Wil je dat ook, en lijkt het je leuk bekende popliedjes
te zingen? Stuur dan een mail o.v.v. naam en leeŌijd naar singkidshavelte@
gmail.com, of kijk op de speciale website hƩps://sing-kids-havelte.jimdosite.
com en meld je aan.
en natuurlijk hits van kinderen voor
kinderen, maar ook de bekendste
songs uit Disneyfilms en musicals.
De workshops vinden plaats op
maandagavond, van 18.00 tot
19.00 uur De Veldkei te Havelte, en
beginnen maandag 19 oktober. De
kosten voor deelname zijn € 15,00.
Muziekvereniging de Bosnimf
organiseert de workshop voor
kinderen vanaf 8 jaar. De Sing Kids
gaan zes keer samen oefenen onder
leiding van een ervaren zangcoach,
Yoanique Hillen, en sluiten de
workshop natuurlijk af met een
optreden.
Op het repertoire staan liedjes van
Suzan en Freek, Jada Borsato, Fource

Yoanique Hillen studeerde zang aan
de ArtEZ Hogeschool in Zwolle en
voltooide onlangs haar 2e opleiding
aan de Pabo. Meer informaƟe over
Yoanique vind je op hƩps://yoanique.
jimdofree.com
Schrijf je dus snel in en doe mee aan
de workshop.
Naast dit Sing kids projectkoor maakt
Swingband Havelte deel uit van
Muziekvereniging de Bosnimf.

RecƟficaƟe: Zomer Kinderkleding- en
Speelgoedbeurs Havelte 9 en 10 april 2021
We duimen met elkaar dat de volgende tweedehands kinder- en
speelgoedbeurs weer door kan gaan! In een vorige ediƟe van de Kei noemden
wij al een datum. Deze blijkt in het paasweekend te vallen.
Daarom heeŌ de werkgroep besloten
om de beurs, uiteraard onder
voorbehoud, te organiseren op vrijdag
9 en zaterdag 10 april 2021.

Voor meer informaƟe en updates:
hƩp://www.kledingbeurshavelte.
nl/ of hƩps://www.facebook.com/
kledingbeurs.havelte/

Supportersvereniging
DOS’46 steunt club met
ludieke acƟe
Korĩalvereniging DOS’46 uit
Nijeveen wordt de komende
weken gesteund door haar
supportersvereniging. Een acƟeve
groep vrijwilligers heeŌ een unieke
‘Do(o)s met clubliefde’ bedacht en
samengesteld. Dit unieke pakket
wordt verkocht aan mensen die de
club een warm hart toe dragen. De
opbrengst gaat naar de clubkas van
de vereniging.
Het idee is ontstaan op het moment
dat supporters van de club geen
wedstrijden meer konden bezoeken.
Om het clubgevoel onder de fanaƟeke
leden en supporters te behouden
is dit iniƟaƟef uitgewerkt.
Iedere Do(o)s met clubliefde heeŌ aan
de buitenkant een uniek nummer. Dit
is het lotnummer voor de grote prijs
die elke wedstrijd wordt verloot via de
livestream. Daarnaast bevindt zich in
het pakket voor vijf wedstrijden aan
lootjes die normaal gesproken te koop
zijn bij thuiswedstrijden. Zodoende
maakt de koper Ɵen keer kans op een
prijs. Ook ziƩen er fanaƩributen, een
programmaboekje en lekkernijen in
het pakket.
Het pakket is tot en met 18 oktober te
bestellen voor €46,00 via de website.
Een week later wordt het pakket
thuisbezorgd bij de koper.

URZO

WONINGINRICHTING
PROJECTINRICHTING

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING
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PROJECTSTOFFERING

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