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. | 5e jaargang nr. 21| 11 november 2020

Op werkdagen
tussen 16.00 en 17.00 uur
bereikbaar om afspraken
te maken.

Foto: Frieda Schrijver

Een ‘Kei’ van een foto

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

Medewerkers Huisartsenprak jk Havelte prikken er op los.

Nieuws van de Welfare Handwerkgroep Havelte
Iedereen heeŌ te maken met de maatregelen rondom Corona, zo ook de
Welfare handwerkgroep Havelte. Onze wekelijkse bijeenkomsten zijn al lange
Ɵjd niet meer mogelijk. Maar ook onze presentaƟes op de diverse markten zijn
afgelast. Dit betekent echter niet dat er geen arƟkelen meer te koop zijn.
In de Veldkei Havelte is een vitrine
ingericht met een klein deel van het
assor ment waar u kunt kijken.
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De bekende wollen sokken zijn al jd
een succesar kel, maar ook de
diverse kraamcadeautjes doen het
goed.
Ook hebben we een facebookpagina
aangemaakt waarbij we regelma g
een foto plaatsen van de verschillende
ar kelen die er zijn. Wilt u liever
persoonlijk even kijken wat er aan
leuke ar kelen is, neem dan contact
op met Anneke Mol 0521 341667.
We hopen dat u onze ac viteiten
wilt ondersteunen, opdat we in het
voorjaar onze bijeenkomsten weer
kunnen organiseren.
En volg ons op Facebook:
Welfare Handwerkgroep Havelte

0521 34 46 54
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 25 november 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 18 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)

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
15 nov.
22 nov.
29 nov.
6 dec.

Havelte
Havelte
Havelte
Havelte

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Blijf bij de les:
“Reclame is als bronwater

Ds. Th. Veenstra (Diever)
Ds. Vijko Top
Ds. Aukje Westra
Ds. C. Huisman (Meppel)

in een champagnefles.“
Louis

URZO

WONINGINRICHTING
PROJECTINRICHTING

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

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

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

Rimini is open t/m 13 december!
Winterslui ng tot eind januari.
Voor menu en openings jden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Flint

TaƩoos

Onlangs zat ik in de Ruinense
wachtkamer van mijn tandarts
anderhalve meter naast een
jongeman, categorie “Kleerkast”. Ik
werd gefascineerd door het enorme
aantal taƩoos op zijn armen en in zijn
hals en nek. Ook op TV zie ik steeds
meer zeer indrukwekkende tatoeages
in vele kleuren waarvan de schepper
niet heeŌ durven dromen. De leeuw
op de rug van voetballer Depay spant
de kroon, denk ik.
Het aantal taƩooshops in Nederland
is sinds 2013 verdubbeld. Inmiddels
staan er 2041 geregistreerd. Ik
probeer te begrijpen waarom de
taƩoo zo populair is. Is het de
behoeŌe aan een uniek lichaam, is
het ijdelheid, is het een behoeŌe aan
erkenning? Geen idee. Op mijn leeŌijd
is het niet eenvoudig me volledig in
te leven in het gedachtengoed van
mensen die kiezen voor een taƩoo.
Ik probeer me voor te stellen hoe
de strakke lichamen van nu er over
enkele Ɵentallen jaren aan toe zijn.
Uitgezakte zeemeerminnen op een
geslonken lijf? Geen idee. Ook vraag
ik me af of er ooit een campagne volgt
tegen taƩoos, vanwege de kwalijke
gevolgen van inkt in het menselijk
lichaam. Stoptober 2.0.?
Vaak moeten tatoeëerders
reparaƟewerkzaamheden verrichten
bij gestrande liefdes, fouƟeve spelling,
nieuwe visies op arƟsƟeke uiƟngen of
anderszins. Een pijnlijke en dure zaak,
vermoed ik.
Een taƩooshop in het leegstaande
pand naast onze plaatselijke
boekhandel? Om eerlijk te
zijn,…...????????????
Gheraert Leeu

Gemeente Westerveld
pakt de volgende fase van
het Ruimtelijk AcƟeplan
Havelte op
Met de aanpak van de Havelter SchapendriŌ pakt gemeente Westerveld de
volgende fase van het Ruimtelijk AcƟeplan Havelte op. Het Ruimtelijk AcƟeplan
Havelte is in 2017 opgesteld door Dorpsgemeenschap Havelte in samenwerking
met de inwoners. Samen met de bewoners wordt een inrichƟngsplan
opgesteld voor het gedeelte vanaf de Brink tot aan de Eursingerkerkweg.
Bij een eerste verkenning van deze
fase is ook gekeken vanuit de huidige
klimaaƟnzichten. Hieruit blijkt dat
de Meidoornlaan en Schukkingpad
door de bestaande hoogteligging
kwetsbare gebieden zijn in het
veranderende klimaat, met meer
kans op extreme buien of langdurige
droogte.
Daarom is het wenselijk om gelijkƟjdig
met de Havelter SchapendriŌ ook de
Meidoornlaan en het Schukkingpad
aan het plangebied toe te voegen
om zo te kunnen komen tot een
klimaatrobuuste inrichƟng.
Om het gebied minder kwetsbaar
te maken voor extreme neerslag
is het bestaande watersysteem in
samenwerking met het waterschap
Drents Overijsselse Delta in beeld

gebracht. Hieruit blijkt dat water
dat het gebied binnenstroomt,
door sloten vanuit het dorp en
vanaf de Torenakkers, in extreme
situaƟes daar Ɵjdelijk in een
overloopgebied vastgehouden moet
worden om overlast in met name de
Meidoornlaan tegen te gaan.
Hiervoor is mogelijk een bosperceel
achter het zwembad, langs de
Euringerkerkweg, geschikt. De
komende periode zullen in dit
bosperceel meƟngen en onderzoeken
plaatsvinden, zodat we een goed
beeld van de mogelijkheden en
eventuele beperkingen krijgen.
Doel is om de kwaliteit van dit bosje
te behouden of te versterken en dit te
combineren met Ɵjdelijke ruimte voor
water in extreme situaƟes.

Bedankt!
De afgelopen maanden stond er in de Albert Heijn een extra zuil waarin uw
staƟegeld bonnetje kon worden gedeponeerd. Deze kans kregen we na ons
verzoek om hulp want de Voedselbank Westerveld heeŌ moeite om goede
pakkeƩen samen te stellen.
Er komen veel minder producten
binnen en dat beeld is landelijk.
We hebben een groot deel reeds
gebruikt voor appels, broccoli, rijst,
macaroni, brood, melk en boter.
Mooie basisproducten die onmisbaar

zijn en onbereikbaar zonder uw
donaƟe. Namens alle vrijwilligers heel
veel dank aan alle gulle gevers en wij
wensen AED Netwerk Westerveld die
de komende maand de opbrengsten
krijgt, veel succes!

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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Sportshirt
‘Hunebedden’

€ 34,-

Sportshirt bedrukt in wit met op de achterzijde
plaatsnamen van wereldsteden, waaronder Havelte
en op de voorzijde een afbeelding van de Hunebedden.
Verkrijgbaar in dames- en herenmodel.

Havelte

Te bestellen op
https://ilovemeppel.nl/havelte

Online informa eavond over glasvezel
Op donderdag 19 november om 19.30 uur organiseren DELTA Fiber Netwerk en
RENDO Fiber een gra s online glasvezel informa eavond voor de inwoners van
Uﬀelte, Vledder, Diever, Dwingeloo, Wilhelminaoord, Wapserveen, Havelte,
Darp en Wapse.
Tijdens een algemene presentaƟe
van 45 minuten horen de inwoners
van de gemeente Westerveld alles
over de voordelen van glasvezel, de
toekomsƟge mogelijkheden en de
diverse abonnementen. Er is alle
ruimte vragen te stelle via de chat.

Deze online informaƟeavond volg je
vanuit huis via je computer, tablet of
telefoon.
Inwoners van Westerveld kunnen zich
aanmelden of meer informaƟe vinden
op: gavoorglasvezel.nl

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?
Voor al uw
rietdekkerswerken

In verband met COVID-19
volgen wij de richtlijnen
van het RIVM.

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij
ons terecht voor een
bespreking en kunnen
akten op ons kantoor

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

ANNERIE KREMER
& TEAM

worden ondertekend.

Stotijn

notariaat & mediation
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

Annerie Kremer Uitvaartzorg
0522 - 24 50 21 | www.kremeruitvaartzorg.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Agenda
t/m medio dec. ExposiƟe - De Veldkei Havelte
11 nov.
De Kei nr. 21
16 nov.
Sing Kids: Workshop zingen in een popkoor voor jeugd vanaf 8 jaar De Veldkei, Havelte - 18.00-19.00 uur
17 nov.
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
19 nov.
Online informaƟeavond over glasvezel - 19.30 uur
23 nov.
Sing Kids: Workshop zingen in een popkoor voor jeugd vanaf 8 jaar De Veldkei, Havelte - 18.00-19.00 uur
24 nov.
Ophalen oud papier Havelte
Elke maandag:
Elke woensdag:
Elke vrijdag:

Let op!
In verband met het corona-virus
zou het kunnen zijn dat bepaalde
acƟviteiten afgelast/opgeschort
worden. Voor meer informaƟe
adviseren wij u contact op te
nemen met de organisaƟe.

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

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’.

KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
met alle aandacht voor uw kind.
Flexibel, vertrouwd, een tweede thuis.
Dagopvang en Buitenschoolse opvang mogelijk
informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Elk onderwerp is goed, mits gefotografeerd in het
verspreidingsgebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto
een verhaaltje schrijven.

Linthorst Homanstraat 22
7973 KG DARP
06 22 14 97 84

We zien uw inzending graag tegemoet.

www.kdv-bso-darp.nl
info@kdv-bso-darp.nl
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Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD) is per
1-1-2021 op zoek naar

vrijwilligers
die maaltijden thuisbezorgen
bij mensen in Havelte en omgeving,
die het (tijdelijk) zelf niet lukt om boodschappen
te doen of eten te koken.
Wij zoeken klantvriendelijke, gastvrije
vrijwilligers, in het bezit van een auto.
Eén keer per drie à vier weken brengt u van
maandag t/m zondag de warme maaltijden bij
ongeveer 10 adressen (rekeninghoudend met
coronavoorschriften).
De route is ongeveer 23 km,
waarvoor u een
kilometervergoeding krijgt.

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

Interesse: bel met J. Schieving
06 51902154
Iets doen voor een ander:
daar wordt iedereen blij van!

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl

VACATURE

Huisartsenpraktijk Havelte
GEZOCHT
Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen
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een nieuwe collega

huishoudelijk medewerker
om onze praktijk spik en span te houden.
Hou jij ervan om ervoor te zorgen
dat je collega’s en patiënten kunnen werken
in een schone praktijk?
Dan zoeken wij jou.
Het gaat om 4,5 uur per week
op dinsdag en vrijdag na 17.00 uur.
Heb je interesse?
Stuur dan je motivatie en CV
naar Maranda Doornbos,
praktijkmanager@haphavelte.nl
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Nieuw in Veldkei: Praktijk Fysiotherapie
In het gedeelte van De Veldkei waar momenteel druk verbouwd wordt, is Praktijk Fysiotherapie
Havelte straks een van de nieuwe huurders. Praktijkeigenaar Martijn Mattijssen kijkt uit naar het
nieuwe onderkomen.
‘’We krijgen meer ruimte en kunnen daardoor meer patiënten
ontvangen. Vooral de grote oefenruimte is ideaal. Er komt
een aparte hoek voor kinderfysiotherapie met klimrek en
spelmaterialen. En we kunnen er voor de Fysio Fit met grotere
groepen gaan werken. Deze trainingen met persoonlijke
begeleiding zijn ook een sociaal gebeuren. Dat past goed bij het
karakter van De Veldkei.’’
Op één centrale plek
Mattijssen heeft nog een reden om blij te zijn met de verhuizing.
‘’We komen hier met meerdere zorg- en welzijnsorganisaties
op één locatie te zitten. Het voordeel daarvan is dat we maar
een deur verder hoeven om elkaar te consulteren of door
te verwijzen. Zo kan het voor een stukje nazorg bij ouderen
bijvoorbeeld prettig zijn dat we met Welzijn MensenWerk
overleggen. Daarnaast is het voor de inwoners natuurlijk handig
dat we op een centrale plek in het dorp zitten, goed toegankelijk
– ook voor mensen die minder goed ter been zijn – en met
voldoende parkeergelegenheid.’’
Meer informatie over Praktijk Fysiotherapie Havelte is te vinden
op www.praktijkfysio.nl.

Verbouw op schema
De eerste verbouwfase zit
goed op schema. De wanden
van de nieuwe ruimtes van
het zorg- en welzijnsplein en de kantoortuin zitten erin. De
stukadoor en tegelzetter zijn begonnen met de afwerking. In de
tweede week van november worden de vloeren gefreesd ten
behoeve van de vloerwarming. Gebruikers zullen daar geen last
van hebben. De Veldkei is door de nieuwste coronamaatregelen
vanaf 5 november voor 2 weken gesloten.
Voor meer informatie of vragen neem contact op met Eric Boers,
zakelijk leider accommodaties, via 06-20065395 of e-mail
e.boers@welzijnmw.nl.

Inlever- en afhaalpunt in bibliotheek Havelte
De bibliotheken zijn gesloten, maar het kabinet is toch nog
gekomen met een versoepeling op de nieuwe coronamaatregelen
voor de bibliotheken. Vanaf 9 november komen er inlever- en
afhaalpunten (uiteraard passend binnen de geldende wet- en
regelgeving). Zo krijgen jullie alsnog de mogelijkheid om
materialen die gereserveerd zijn op te halen en in te leveren.
De komende 2 weken is er op woensdag en vrijdag van 14.00
tot 16.00 uur een inlever- en afhaalpunt in bibliotheek Havelte.
Voor meer informatie, kijk op:
https://www.bibliothekendrenthe.nl/coronavirus
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Nog geen Repair-Café
De aangekondigde herstart van het Repair-Café Havelte, vanaf
14 november, kan niet doorgaan. Aan de hand van de actuele
coronasituatie zal bekeken worden wanneer dat wel lukt.

Planning van de renovatie
• Vanaf 5 oktober: renovatie eerste fase (Veldkamp-zijde)
• Eind december: oplevering van eerste fase
• Januari 2021: inrichting en interne verhuizingen
7

Sjors

Dag mevrouw, ik ben Sjors,’ zegt hij als hij voor me staat. Ik kijk in de ogen
van een slungelige puber met een prachtige bos halflang haar. ‘Fijn dat je er
bent Sjors,’ zeg ik. ‘En gecondoleerd met het verlies van je overgrootmoeder.’
Ik zie deze jongen op de dag van de uitvaart voor het eerst. Een jong mens
dat in een te groot lichaam lijkt te zitten. ‘Deze twee mensen horen bij hem,’
zegt zijn oma. ‘Mag ik zo dadelijk even iets met jullie overleggen?’ vraag ik
hen, terwijl Sjors met de rest van het gezin naar de familiekamer gaat. Hij
loopt wat ongemakkelijk, om een reden die mij al bekend was. Sjors heeft
namelijk een spalk in zijn broek, langs de binnenkant van zijn been. Want
Sjors mag tijdelijk niet over zijn eigen vrijheid beschikken en zal op deze
manier niet in de verleiding komen om die toch op te gaan zoeken. Ik vraag
de twee of zij letterlijk naast deze jongen moeten zitten, of dat in dezelfde
ruimte aanwezig zijn voldoende is. ‘Het lijkt me zo fijn voor hem als hij
gewoon met zijn familie in de binnenste kring van stoelen kan zitten.’ Ik kan
het niet nalaten om het te benoemen. Ze begrijpen het en gaan akkoord.
Nu ik hun toestemming heb, zorg ik er voor dat het aantal stoelen in de
binnenste kring precies kloppend is. Een lege stoel kan immers juist op een
dag als vandaag als zo pijnlijk worden ervaren. Met de oma van Sjors heb ik
afgesproken om samen de kist te sluiten, vlak voor de plechtigheid begint. Als
ik haar uitnodig om dat te gaan doen, staat ook Sjors meteen op. Hij wil erbij
zijn. Ook zijn oom voegt zich bij ons. Sjors is zichtbaar aangedaan als hij de
schroeven in de deksel van de kist draait. Ook de herinneringen die worden
gedeeld tijdens de afscheidsdienst en de muziek waar we naar luisteren
maken bij hem de nodige emoties vrij. Als ik na de plechtigheid de familie
gedag gezegd heb en onderweg ben naar huis is het druk met gedachten in
mijn hoofd. Niet over het leven dat al geweest is, maar over het leven dat nog
maar nauwelijks is begonnen.

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
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl
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