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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250
Foto: Marrie OƩer

Nieuw kinderpopkoor De Singkids in Havelte
De afgelopen weken werden er zes workshops ‘Zingen in een popkoor’
voor kinderen vanaf acht jaar gehouden, die georganiseerd werden door
Muziekvereniging De Bosnimf uit Havelte en mede mogelijk gemaakt door het
Ondernemersfonds Westerveld.
Op de laatste workshop konden de
kinderen laten horen welke liedjes ze
in de workshops hebben gezongen.
Doordat er twee weken niet in de
Veldkei gezongen mocht worden,
hee het kerkbestuur toestemming
gegeven om naar de Clemenskerk in
Havelte te komen. Ouders konden
daar komen om naar de liedjes te
luisteren. Graag hadden we iedereen
uitgenodigd, maar daarvoor gooide
het coronavirus roet in het eten.

Dit hoe niet het einde te betekenen
van hun zangcarrière. In januari
kunnen ze doorgaan in het nieuwe
kinderpopkoor in Havelte. De
repe es worden gehouden in de
Veldkei op maandagavond. Zijn er
meer kinderen die zin hebben om
mee te doen, die kunnen zich opgeven
via een mail naar singkidshavelte@
gmail.com of via de website h ps://
sing-kids-havelte.jimdosite.com. Want
zingen maakt je blij.

De kinderen mochten zelf mee
beslissen wat er gezongen zou
worden. Er was gekozen voor liedjes
van o.a. Suzan en Freek Gee niet en
De Overkant, van Lady Gaga Shallow
en van Maan Ze huilt en ze lacht.

De Singkids maken straks deel uit
van Muziekvereniging De Bosnimf
evenals dat Swingband Havelte een
onderdeel is van De Bosnimf. En wie
weet zien we hen in de toekomst
samen optreden.
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 23 december 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 16 december
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)

Bij opa

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
13 dec.
20 dec.
24 dec.
25 dec.
27 dec.

Havelte
Havelte
online
online
Havelte

10.00 uur
10.00 uur
22.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. Vijko Top
Ds. B. Metselaar (Beilen)
Ds. Vijko Top
Ds. Aukje Westra
Mw. Ds. G. Jongsma (Staphorst)

3e advent
4e advent
kerstnachtdienst
1e kerstdag

Een leven, beheerst en kalm
omgeven door tumult,
waar mijn kleinzoon een slak ontdekt
en de natuur hem een geheim onthult.
Louis

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

GORDIJNEN
ZONWERING

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

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

Wij verhuize
n
medio 2021 n
aar
industrieterr
ein
Blankenstein

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

Kerst in de Clemenskerk

Tijdens het lezen van De Westervelder
viel mijn oog onlangs op de
overlijdensadvertenƟe van Arend
Noordhuis uit Ruinen, een voor mij
volkomen onbekend iemand. Het is
niet zo dat ik op mijn moeder lijk,
want zij las dagelijks als eerste alle
rouwadvertenƟes van de medemensen
die de weg naar de vergetelheid waren
ingeslagen. Nee, mijn oog viel op de
geboortedatum van Arend: 1916.
Hij laat vrouw, kinderen, klein- en
achterkleinkinderen achter en een
huwelijk van maar liefst 82 jaar. Ik ben
er diep van onder de indruk. Een bron
van de hedendaagse geschiedenis
valt weg. Geboren Ɵjdens de eerste
wereldoorlog, zware crisisƟjden
ervaren, de tweede wereldoorlog
als volwassen man doorstaan, vele
technologische ontwikkelingen
meegemaakt. Van de auto, het
vliegtuig, de ruimtevaart, telefonie
en televisie tot computers, internet
en ga zo maar door. Van onverharde
wegen naar ruimtereizen. Wat een
ontwikkelingen binnen het Ɵjdsbestek
van één mensenleven.
Graag had ik de memoires van Arend
gelezen en ervaren hoe het voor hem
voelde om een leven te overzien
waarin hij zowel over zijn grootouders
als zijn achterkleinkinderen kon
vertellen. Om te lezen hoeveel
je van iemand houdt met wie je
tweeëntachƟg lief en leed heb
gedeeld. Graag had ik alle anekdotes,
vers geplukt uit de rijkdom van een
lang leven, gehoord.
Ik wens Arend toe dat zijn ziel is
weggegleden in een blauw meer waar
eeuwige vrede heerst.

Het worden bijzondere kerstdagen in de Clemenskerk in Havelte.
Voor de kerk wordt een grote kerstboom neergezet. Op 24
december kan iedereen langskomen om er een boodschap in te
hangen, een wens, een groet of excuses. Onder de toren worden
warme chocolademelk en een kerstkransje uitgedeeld. In de kerk kunt u een
kaarsje branden. Natuurlijk houden we rekening met alle Coronamaatregelen.
Vergeet uw mondkapje niet!

Overpeinzing

Gheraert Leeu

’s Avonds is de kerstnachtdienst via
livestream te volgen. Dominee Vijko
Top en organist Bert Knol geven u
thuis de boodschap van nieuw leven
door.
Kerstochtend maakt ds. Aukje
Westra via livestream verbinding

met kinderen thuis. Het kerstverhaal
is door de war en ook nog eens
zoek geraakt. Kunnen de kinderen
het terugvinden en er weer het
goede verhaal van maken? Arend
Nijmeijer laat op het orgel bekende
kerstliederen horen.

Donderdag 24 december 15.00 –17.00 en 19.30-21.30 uur KersƟnloop
Donderdag 24 december 22.00 uur via livestream Kerstnachtdienst
Vrijdag 25 december 10.00 uur via livestream Kerstdienst met kinderen
Zie www.pkn-havelte.nl/onlinediensten

Dit jaar geen oliebollen van de “Brincksanghers”
Het Havelter mannenkoor de “Brincksanghers” heeŌ helaas het besluit moeten
nemen om dit jaar geen oliebollen te bakken en te verkopen.
Door het coronavirus is het
gezondheidsrisico te groot, voor de
leden van ons koor maar ook in het
algemeen. Volgend jaar, in betere
omstandigheden, hopen we ze wel

weer voor onszelf en voor u bruin te
kunnen bakken.
We wensen iedereen vooral
gezonde, veilige en toch ook gezellige
feestdagen toe!

Adverteren?

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

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

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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Een ‘Kei’ van een foto
26 november jl. met de Westervelder
stappers op stap geweest. Onze route
ging via het Uﬀelterbinnenveld en daar
kwamen we langs een kapo e bunker
waar ooit een kanon op had gezeten.
Vonden we allemaal interessant. Bij
het weglopen dacht een dame bijna
in een drol te stappen en zij wist deze
net te ontwijken. Bij nader inspec e
was het geen drol maar een keurig
opgerolde jonge ringslang. We waren
allen zeer onder de indruk.

Foto's: Bob van ’t Hoﬀ

Decemberstress?!
AlƟjd maar weer dat ‘decemberprobleem’... Kerst en de cadeautjes.
Nou, zo’n probleem hoeŌ het niet te zijn. Want de kerstman kan dichtbij -in
Westerveld- alles van zijn gading vinden. Natuurlijk in alle leuke winkels die er
zijn, maar ook op een ongebruikelijke plek: de Veldkei in Havelte.
In de Veldkei is een vitrine ingericht
met alle mooie producten die
vervaardigd zijn door de dames van
de Welfare Handwerkgroep Havelte.
Dit jaar is er helaas een streep gezet
door alle bijeenkomsten maar gelukkig
hadden de dames hard gewerkt. Dus is
er volop keus aan mooie cadeautjes.
Natuurlijk zijn er de bekende sokken
(groot en klein)
maar ook prach ge
schorten, handdoekjes,
kussens en plaids,
poppenkleertjes,
knuﬀels. Kortom,
teveel om op te
noemen.
4

Kijk eens op de Facebookpagina van
de Welfare handwerkgroep Havelte
of kom eens kijken
in de Veldkei. Alle
cadeautjes zijn
vriendelijk geprijsd
dus dat maakt het
nog leuker.
En weet u, de
dames van
de Welfare
Handwerkgroep
Havelte zijn u
dankbaar. Met uw
aankoop steunt
u dit sociale
ini a ef en kan er

straks -na corona- weer een nieuwe
start gemaakt worden. Informa e is
te verkrijgen bij Anneke Mol 0521341667 of op Facebook:
h ps://www.facebook.com/
Welfare-HandwerkgroepHavelte-108169201051872/

ANNERIE KREMER
& TEAM

Annerie Kremer Uitvaartzorg
0522 - 24 50 21 | www.kremeruitvaartzorg.nl
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Ziekte van Lyme
Behandeling door middel van moderne apparatuur o.a.
Fotonenapparatuur (licht-behandeling), Bionic 880 en
Bioresonantie de Trikombin met 95% behandelresultaat.
Zie voor uitgebreide informatie hierover op onze website
www.cvig.nl
Een deel van de mensen met late lyme-ziekte heeft
gewrichtsontstekingen. Ook de ogen en het hart kunnen
aangetast zijn. Deze nare ziekte kan allerlei neurologische
verschijnselen afgeven, zoals uitval of prikkeling van de
zenuwen. De ziekte kan iemands kwaliteit van leven ernstig
aantasten. Een behandeling met antibiotica kan een
verdere verslechtering voorkomen, maar het effect op de
reeds bestaande stoornissen is meestal minimaal of
afwezig. Er is dan ook vaak blijvende invaliditeit.
Centrum voor
integrale geneeswijzen

Enkele van deze symptomen oftewel
gezondheidsklachten kunnen zijn:

• vermoeidheid
• spierpijn
• gewrichtspijn

• cognitieve klachten
• prikkelgevoeligheid
• emotionele verandering zoals

• pijnscheuten, tintelingen
• temperatuurschommelingen

• wazig zien

angst of boosheid

• hoofdpijn
• hartkloppingen, duizeligheid,
benauwdheid en o.a. pijn op
de borst etc.

Bij een acute tekenbeet of ernstige klachten altijd uw huisarts
raadplegen. Behandelingen worden deels vergoed door de meeste
zorgverzekeraars mits aanvullend verzekerd.

www.cvig.nl | info@cvig.nl | Rijksweg 7, 7975 RS Uffelte

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

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Linthorst Homanstraat 22
7973 KG DARP
06 22 14 97 84
www.kdv-bso-darp.nl
info@kdv-bso-darp.nl

Agenda
t/m medio dec.
9 dec.
10 dec.
17 dec.
20 dec.
24 dec.

Exposi e - De Veldkei Havelte
De Kei nr. 23
Kerst-/Nieuwjaarswandelingen met ‘De Wandeljuf’
Vrouwen van Nu Havelte; Kerstavond (donderdag)
Kerst-/Nieuwjaarswandelingen met ‘De Wandeljuf’
De Kei nr. 24

Elke maandag:
Elke woensdag:
Elke vrijdag:

Repe e 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

Protestantse gemeente Havelte, Uﬀelte, Darp, Havelterberg

Stoelyoga in het Uﬀelter kerkje

Namens de protestantse gemeente Havelte, Uﬀelte, Darp en Havelterberg
start er opnieuw een serie van 6 Stoelyoga-lessen, wekelijks op de
donderdagochtend van 10 tot 11 uur. Geschikt en gezond voor alle lee ijden.
Stoelyoga is rus g en met aandacht
bewegen. Het gaat niet om presta e
maar om te onderzoeken wat
mogelijk is; ook bij een beperking kan
De Kei - 5e jaargang nr. 23 - 9 december 2020

Stoelyoga geleerd worden. U krijgt de
oefeningen op papier voor thuis. De
lessen worden verzorgd door Marijke
Groen, gediplomeerd yogalerares.

Let op!
In verband met het corona-virus
zou het kunnen zijn dat bepaalde
ac viteiten afgelast/opgeschort
worden. Voor meer informa e
adviseren wij u contact op te
nemen met de organisa e.

De coronamaatregelen worden in acht
genomen.
Plaats: Uﬀelter kerkje, Schoolstraat 5,
Uﬀelte
Data: In 2021: 7-1, 14-1, 21-1, 28-1,
4-2 en 11-2
Tijd: 10.00-11.00 uur
Eigen bijdrage: € 40 voor 6 lessen
Info en aanmelding: groenhavelte@
gmail.com of dominee@pkn-havelte.nl
06-30191541
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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

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

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

Houthandelwevers.nl
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Zorg- en welzijnsplein eind van jaar gereed
De renovatiewerkzaamheden zijn de afgelopen weken goed gevorderd. De realisatie van het
nieuwe zorg-en welzijnsplein, waar onder andere Tandtechniek Havelte en Praktijk Fysiotherapie
Havelte hun werkruimtes krijgen, zit in de laatste fase. Begin december is de installateur bezig met
het aansluiten van de elektriciteit, het plaatsen van de verlichting en het monteren van het sanitair.
Na de schilder zal ook de vloerenlegger aan de gang gaan. Nog even en de huurders kunnen aan de slag.

Inrichten en verhuizen

Ruimte voor zzp’ers te huur

Vanaf begin januari start Praktijk Fysiotherapie in De Veldkei
en zullen ook andere gebruikers na de interne verhuizingen
de nieuwe ruimtes in gebruik nemen. De algemene ruimtes
van het zorg- en welzijnsplein worden in gezamenlijkheid
en in afstemming met Welzijn MensenWerk ingericht. De
werkzaamheden in de naastgelegen kantoortuin en de entree aan
de Veldkamp lopen nog door. In februari zal dit gedeelte naar
verwachting afgerond kunnen zijn.
Voor vragen, meer informatie of eventuele overlast kan contact
worden opgenomen met Eric Boers, zakelijk leider accommodaties, via 06-20065395 of e-mail e.boers@welzijnmw.nl.

In de nieuwe kantoortuin, gesitueerd naast het zorg- en
welzijnsplein in De Veldkei, is ook plek voor zzp’ers. Geschikt
voor bedrijven die werkzaam zijn in deze of heel andere sectoren
en op zoek zijn naar een of meerdere werkplekken, op een goed
bereikbare plek middenin Havelte. Het is bovendien mogelijk in
deze kantoortuin gebruik te maken van een vergaderruimte en
2 spreekkamers. Ruimte kan per dagdeel, flexibel of op vaste
wekelijkse basis, gehuurd worden. Voor meer informatie, bel of
mail met Eric Boers, zakelijk leider accommodaties, via 0620065395 of e.boers@welzijnmw.nl.

Bibliotheek Havelte te bezoeken, ook online
In de komende decembermaand is de bibliotheek, met
uitzondering van 25 december en 1 januari, gewoon geopend.
In het kader van de actie Nederland Leest krijgt iedereen die
boeken komt lenen nog t/m 14 december gratis het boek
‘Het zwijgen van Maria Zachea’ van Judith Koelemeijer cadeau.
Daarnaast hebben we als bibliotheek ook een mooi online
aanbod: voor een ruim assortiment aan e-books, tijdschriften,
luisterboeken en ook gratis cursussen, verwijzen we graag naar
onze website: www.bibliotheekhavelte.nl/online-bibliotheek.
Voor meer informatie of vragen kan contact worden opgenomen
met de bibliotheek 088-0128225.

Snertverkoop in de herhaling
De verkoop van huisgemaakte snert eind
november bij De Veldkei, De Stobbe, De
Wiekslag en De Vlasbarg’n was met ruim
200 liter een groot succes. Er was meer vraag dan aanbod. De
Veldkei-medewerkers maakten afgelopen week daarom nog eens
zo’n 100 liter die 5 december werd uitgedeeld. Mooie momenten
om gebruikers van De Veldkei en inwoners van Havelte weer
eens te spreken.

Planning van de renovatie
• Eind december: oplevering eerste fase, het zorg- en welzijnsplein
• Januari 2021: inrichting en interne verhuizingen naar zorg- en welzijnsplein
• Februari 2021: oplevering, inrichting en ingebruikname kantoortuin
De Kei - 5e jaargang nr. 23 - 9 december 2020
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Voorbij de bocht

‘Mijn vrouw is ziek en ze wordt niet meer beter.’ De zin wordt uitgesproken
door een krachtige stem, door de telefoon. ‘We willen graag een afspraak om
wat dingen met u te bespreken.’ Als we elkaar ontmoeten zie ik dat zijn fysieke
gezondheid, ondanks dat hij de negentig gepasseerd is, net zo is als zijn stem
deed vermoeden. Kwiek gaat hij me voor de kamer in, naar zijn echtgenote.
Een klein, broos vrouwtje, in een te grote stoel. Haar ogen staan helder zie ik,
als ze me aankijkt en me verwelkomt. Als we in gesprek gaan, vat ze haar
wensen voor haar uitvaart als volgt samen: ‘Gewoon en heel eenvoudig.’
De keuze voor de kaart is ook meteen helder. Ze wil een afbeelding van de
meanderende Drentsche Aa, waarbij je net niet voorbij de bocht kunt kijken.
Net als haar leven: je weet pas wat je tegenkomt op het moment dat je er bent.
En de letters op de kaart moeten groen, omdat ze zo genoten heeft van de
natuur tijdens vele fietstochten. Als ik vraag wie er tijdens de plechtigheid iets
kan vertellen over hoe haar leven is verlopen, is er een stilte die even blijft
hangen. Dan zegt ze: ‘We hebben geen kinderen.’ Het verdriet is voelbaar. Ze
haalt adem en vervolgt: ‘Maar misschien wil ons nichtje met wie we een fijne
band hebben.’ Ik knik. Voorzichtig draag ik de suggestie aan dat ik, daarnaast,
in de komende dagen nog eens langs zou kunnen komen en op basis van hun
herinneringen een levensverhaal kan maken. ‘Denk daar maar rustig over na,’
zeg ik. Maar dat hoeven ze niet lang. Opnieuw ga ik naar ze toe. Weer zet hij
thee voor me en weer zit ik naast haar, terwijl ze in de stoel zit die nog groter
lijkt geworden. Haar ogen staan vermoeid, maar ze vertelt. En net als in hun
hele leven samen helpt hij haar waar dat nodig is. Als ik aan het einde van de
middag wegga kijkt ze me indringend aan en zegt precies de woorden die ik
tegen haar had willen zeggen: ‘Ik vind het zo fijn dat ik u ontmoet heb.’ Ik kan
niet anders dan haar blik beantwoorden met: ‘Dat voel ik precies zo.’ Haar
leven overviel haar soms met verrassingen, maar van haar uitvaart wist ze
precies hoe die zou gaan verlopen en dat gaf haar een gerust gevoel.

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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