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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
0521 342 250

Natuurwandelen kan in Zw Drenthe ‘met afstand’
Een heel klein groepje wandelde met "De Wandeljuf" uit
Uﬀelte op 4 oktober over onverharde paadjes in de Anser-dennen. Dat is een
heel s l en afwisselend natuurgebied vakbij Havelte en Dwingeloo.
Het is ontstaan door het beplanten van een uitgestrekte zandverstuiving aan de
rand van de Dwingelder heide. Een landschap van oude en jongere beplan ngen,
vennen, heuveltjes en nog steeds
wat zandverstuivingen. Nu toonden
de duizenden Krenteboompjes
(Amelanchier) nog de warme
herfstkleuren. Je komt dan met
schi erend uitzicht langs het grote
VEN Achterlandse Veen naar het
theehuis Anserdennen, eigendom van
Natuurmonumenten. Daar mag je nu
niet naar binnen, maar wij konden
aan het loket warme soep, dranken
e.d. bestellen en gezellig zi en aan
de vaste grote houten tafels. En toen
was het een heel mooie terugtocht,
langs het grote Drosteveen naar het
Bezoekerscentrum Dwingelderveld,
waar de kruidentuin nog steeds
heel bloemrijk (en informa ef)
was. Heel gezellig, alle wandel-
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en fietskaarten kun je er kopen,
vogelgeluiden horen en thee of koﬃe
met koek hoort er ook bij. Dankjewel
Natuurmonumenten!

0521 34 46 54

  
 



  

Yvonne Hontelé Wandeljuf Uﬀelte
Wandelen voor 60+ en alle andere
natuurlie ebbers
Van de natuur genieten en andere
wandelaars ontmoeten, met toch
1,5 m afstand. Route 10 tot ± 12 km
a . van de deelnemers en in rus g
tempo.
Graag jdig opgeven bij Yvonne
Hontelé, yhontele@gmail.com
06-27005600.
Lees verder op pagina 2
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 11 november 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 4 november
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)

AANGEBODEN

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
1 nov.
8 nov.
15 nov.
22 nov.

Havelte
Havelte
Havelte
Havelte

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Bijles wiskunde (in Havelte)

Ds. Aukje Westra
Ds. Vijko Top
Ds. Th. Veenstra (Diever)
Ds. Vijko Top

door ervaren docent(en), alle niveaus; ook
voor complete staatsexamens wiskunde
A/B/C/D (Havo/Vwo). Billijk tarief.
Geïnteresseerd? Mail dan even naar
Bijlessenwiskunde@hotmail.com
of bel 06-28501533.

Vervolg pagina 1
Max. 4 wandelaars - wegens corona deelname is graƟs. We komen terug
op het startpunt. Bij dreigend slecht
weer mag u gerust afzeggen.
Wilt u de uitnodigingen voor deze
wandelingen ontvangen, mail dan ook
naar yhontele@gmail.com
Volgende data
Do 26 november: Diverse routes Rond
Diever, hunebed, Snoekveenpad en

Prinsenbos. Van 1 t/m 21 november
ben ik in ZEELAND - Walcheren.
Do 10, zo 20 en wo 30 december:
Kerst- en Nieuwjaarswandelingen,
N.B. Wo 30-12 wandeling met
eenvoudige Kerstlunch met weer klein
groepje (als het dan mag). We vinden
er wel wat op.
Volgend jaar elke week een wandeling!
We gaan door op verantwoorde
wijze.

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
06-54221090
2

Te druk voor geluk
Met de rug van een scampi
en een geur van veƩe vis
speelt de oude zwerver
zijn gerecyclede muziek
op een meestribbelende accordeon.
Louis

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

www.pizzariminihavelte.nl
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Postbezorger voorkomt
brand
Afgelopen zaterdag liep part-Ɵme
postbezorger Tim van Bodegom, in
het dagelijks leven werkzaam bij het
kadaster, zijn zaterdagse postrondje.
Bij een huis op de Veldkamp hoorde
hij de rookmelder piepen en rook
brandlucht.
Nadat hij aangebeld had en er geen
reacƟe kwam, concludeerde hij dat de
bewoners niet thuis waren en belde
via 112 de brandweer.
Die was binnen 10 min. ter plaatse en
constateerde dat de bewoners iets
op het brandende gas hadden laten
staan.
Door de alertheid van Tim werd
waarschijnlijk erger voorkomen.
En het bewijst maar weer dat de
postbezorger een aanvulling is op de
veiligheid.

Flint

Een opsteker
IndachƟg de Hema – rookworst,
beweerde mijn vader ooit dat
gerookte waren lang goed blijven.
Onverstoorbaar zat hij in zijn
rookfauteuil, geflankeerd door een
rooktafeltje. Een asbak, een houder
voor een doosje zwaluw - lucifers,
een kistje sigaren, een sigarenknipper
en een pakje sigareƩen vormden
de basis voor menig rookgordijn.
Op jonge leeŌijd wist ik niet beter
en vond ik het de meest normale
zaak van de wereld dat roken een
vanzelfsprekendheid was voor jong
en oud. In mijn studentenƟjd werden
studieboeken ruimharƟg ingeruild
voor drank, mooie geestverwanten
en rookarƟkelen. Menig student
ontleende zijn image aan zijn
enigszins gekrulde pijp waarvan de
Glenn-tabakslucht diep doordrong
in zijn baard. ImperfecƟe leek toen
interessanter dan volmaaktheid.
Gelukkig kwam bij veel studenten

het verstand met de jaren. Binnen
mijn kennissenkring in Havelte ken ik
niemand die rookt, ook geen jonge
mensen. Uit onderzoek blijkt dat
veel jonge mensen rokers ervaren
als losers en zeker niet als stoer of
indrukwekkend. Twee derde van de
oudere jongeren heeŌ liever geen
seks met iemand die rookt, aldus
I&O Research in opdracht van de
HartsƟchƟng, Longfonds en KWF. Zij
stemmen dan ook van harte in met
alle beperkende maatregelen die
worden doorgevoerd. Niet - roken
wordt de norm. Wat een verbetering.
Nu maar hopen dat deze lijn wordt
doorgetrokken naar alle middelen die
vallen onder de categorie “Spuiten
en slikken”. Ik heb vertrouwen in de
jonge mensen van nu, ondanks hun
zoektocht naar rek en ruimte binnen
de regelgeving.
Gheraert Leeu

GriepvaccinaƟe 31 oktober 2020 HuisartsenprakƟjk Havelte
In verband met het coronavirus is de organisaƟe van het GRIEPVACCINATIE spreekuur dit jaar gewijzigd.
De vaccinaƟe is dit jaar op zaterdag 31
oktober 2020. Alleen mensen die een
oproep hebben ontvangen worden
geprikt. Deze moet u meenemen.
Zonder oproepbrief wordt u NIET
geprikt.
Houd daarnaast rekening met het
volgende:
– Kom alleen en binnen het
aangegeven Ɵjdsblok
– Draag een mondkapje (zowel binnen
als buiten)

– Houd 1,5 meter afstand
– Let op de weersomstandigheden
en pas uw kleding en schoenen aan
want de wachtrij is buiten, denk bijv.
aan een paraplu
– Er is geen kapstok, dus u neemt uw
jas mee en zorg dat u uw bovenarm
ontbloot hebt om de doorstroming
zo goed mogelijk te laten verlopen
– Mensen die geen oproep
ontvangen hebben maar wel een
griepvaccinaƟe willen, kunnen na

31 oktober contact opnemen met
de prakƟjk, bij voorkeur via het
paƟëntenportaal / UwZorgOnline
app of via de telefoon
Wij rekenen op uw medewerking en
hopen dat we met zijn allen er op deze
manier een veilige dag van kunnen
maken.
Team HuisartsenprakƟjk Havelte

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
t/m medio dec.
28 okt.
31 okt.
2 nov.
4 nov.
9 nov.
11 nov.
14 nov.
16 nov.
17 nov.
23 nov.
24 nov.
25 nov.
26 nov.
9 dec.
10 dec.
17 dec.
20 dec.
24 dec.
30 dec.

ExposiƟe - De Veldkei Havelte
De Kei nr. 20
Griepprik
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
Repaircafé - De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur
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
Natuurwandelen rond Diever met ‘De Wandeljuf’
De Kei nr. 23
Kerst-/Nieuwjaarswandelingen ‘De Wandeljuf’
Vrouwen van Nu Havelte; Kerstavond (donderdag)
Kerst-/Nieuwjaarswandelingen ‘De Wandeljuf’
De Kei nr. 24
Kerst-/Nieuwjaarswandelingen ‘De Wandeljuf’

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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Zorg- en welzijnsplein in opbouw
Aan de achterkant van De Veldkei, de Veldkamp-zijde, zijn de contouren van de nieuwe indeling
al zichtbaar. Aannemer Van Kampen is na een korte sloopperiode begonnen met de opbouwfase
van de renovatie. Samen met installateur Beenen realiseren ze ter plaatse van de oude bibliotheek
de nieuwe ruimtes voor onder andere de tandheelkundige praktijk en Fysiotherapiepraktijk
Havelte, onderdelen van het zorg- en welzijnsplein.

Zorg- en welzijnsfuncties bij elkaar
‘’Met het zorg- en welzijnsplein brengen we functies bij elkaar.
Therapeuten zitten zo op een centrale plek in het dorp, goed
bereikbaar en zichtbaar’’, aldus zakelijk leider Eric Boers. Naast
de tandheelkundige en nieuwe fysiotherapiepraktijk komt in ieder
geval de Praktijk Integrale Therapie in het zorg- en welzijnsplein.
Welzijn MensenWerk en Noorderboog krijgen werkruimtes in het

In de ruimte waar vroeger de jeugdsoos zat, moet de zitkuil dichtgemaakt
worden om vloerverwarming aan te kunnen leggen.

ernaast gelegen kantoorgedeelte. Door de combinatie en verbreding van functies verwacht Boers dat er meer samenwerkingen
ontstaan. ‘’Wij zien de meerwaarde in een laagdrempelig en ruim
aanbod voor inwoners van Havelte.’’
Voor meer informatie of vragen: Eric Boers, zakelijk leider accommodaties, via 06-20065395 of e-mail e.boers@welzijnmw.nl.

De voormalige bibliotheekruimte krijgt een nieuwe indeling.

Aangepaste service bibliotheek
Vanaf 14 november: Repair-Café Havelte
Vanaf 14 november start het Repair-Café weer op.
Natuurlijk met inachtneming van de 1,5 meter- en
overige coronamaatregelen. Vrijwilligers repareren
graag uw apparatuur tegen een vrijwillige bijdrage.
Welkom: elke 2e zaterdag van de maand tussen 10.00

Als gevolg van de aangescherpte landelijke coronamaatregelen is
de bibliotheek vanaf medio oktober alleen nog geopend voor het
lenen van materialen. Alle activiteiten zijn geschrapt. Bezoekers
kunnen ook geen gebruik maken van leestafels en werkplekken.
In De Veldkei en dus ook in de bibliotheek is het gebruik van een
mondkapje verplicht. We verzoeken u ook om een mandje te
gebruiken om het aantal aanwezige mensen te kunnen bewaken.
Voor de actuele berichtgeving kijk op www.bibliotheekhavelte.nl
of volg de Facebookpagina.

en 14.00 uur in De Veldkei.

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. 20 - 28 oktober 2020
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Foto: Hannah de Roos, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto
Als je je ogen goed de kost geeŌ zie je van alles in het bos. Ze bestaan dus toch.

Klusbus

Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

ANNERIE KREMER
& TEAM

Corona?
Misschien is kleinschalig
op het dorp kopen
een gezondere
OPTIE....K RUINEN
Open op
Dinsdag Donderdag Vrijdag
09.30-12.00 uur en 13.15-17.00 uur
Woensdag Zaterdag 09.30-12.00 uur

Annerie Kremer Uitvaartzorg
0522 - 24 50 21 | www.kremeruitvaartzorg.nl
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Oosterstraat 2 • 7963 AC Ruinen
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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

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

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
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Bouwtekeningen

Houthandelwevers.nl

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