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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Een ‘Kei’ van een foto
Op een mooie zonnige winterdag trof ik deze boom aan op de rand van de 
begraafplaats in Havelte. Het lijkt wel of je de aderen ziet liggen.  

Foto: Margriet van 't Hoff -Off ereins

0521 34 46 54
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De volgende Kei verschijnt op 27 januari 2021. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 20 januari  
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen, 

Noteboomstraat 68    
7941 XA Meppel    Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
(Anonieme kopij kan geweigerd worden.)
Klachten bezorging:
0522-255449 of dekei@kleen.nl

T 0522 255 449
www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
drukkerij@kleen.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uff elte

17 jan. online 10.00 uur Ds. Aukje Westra 

24 jan. online  10.00 uur Inspira  edienst

31 jan. online 10.00 uur mw. ds. T. Braam (Dwingeloo)

  7 feb. online 10.00 uur Ds. Vijko Top

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 par  culieren en medewerkers  
Erik de Min, Havelte, www.plusdemin.nl, 06 8343 6455

COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen, 
06-22060552, www.coachprak  jknika.nl

KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 
06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl

Havelte

Sportshirt 
‘Hunebedden’
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. 

€ 34,-

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

Opzienbarend
Jinek, Pauw, Van Nieuwkerk, Tan,

Huys, Ekiz, allen zeer voortvarend,
maar koude koffi  e

vergeleken met
Sonja Barend.

Louis

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

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.

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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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

De familiewensen samenvoegen 
met respect, stijl en kwaliteit, 
zonder daarbij het kostenaspect 

uit het oog te verliezen.

DE KIERS-MANIER:

T 0522 - 70 30 00  |  T 0521 - 38 17 90  
dag en nacht bereikbaar

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl

Flint

Blue zones
Graag zou ik Havelte met ingang 
van 2021 willen toevoegen aan de 
blauwe zones op deze aarde. Sardinië, 
Okenama in Japan, Nicoya in Costa Rica, 
Ikaria in Griekenland en Loma Linda 
in de Verenigde Staten zijn gebieden 
waar heel veel  mensen langer en 
gelukkiger leven dan elders op onze 
planeet. Hoe kan het dat de mensen 
in deze gebieden zich bovengemiddeld 
gezond en fi t voelen, een hoog niveau 
van mentaal welbevinden kennen en 
monter omgaan met veranderingen? 
Hoe kan het dat zij het leven als 
enorm zinvol ervaren, zich goed 
voelen, uitstekend voor zichzelf en hun 
dierbaren zorgen, vaak langdurig blijven 
leren en meedoen in de samenleving 
waar ze deel van uitmaken?
De mensen bewegen er veelal 
natuurlijk, dus zonder sportschool 
en zonder overdrijving. Ze hebben 
concrete doelen voor ogen en weten 
dus goed waarvoor ze opstaan. Zolang 
ze plannen maken, ervaren ze een 
toekomst en blijven ze ini  a  efrijk. Ze 
kennen nauwelijks chronische stress 
en ervaren dagelijks momenten van 
ontspanning. Hun calorie-inname is 
20% lager dan gemiddeld en bestaat 
grotendeels uit plantaardig voedsel 
dat niet zelden zelf wordt verbouwd. 
Alcohol wordt in zeer beperkte mate 
gedronken en familie, vrienden en 
andere sociale contacten zijn uitermate 
belangrijk. Het beste geneesmiddel 
tegen veel ouderdomskwalen blijkt de 
medemens te zijn.
Ik denk dat de gemeente Havelte aan 
alle voorwaarden voldoet om een 
prach  ge blauwe vlek te vormen op de 
kaart van Drenthe.

Gheraert Leeu

Nog meer ‘Keien’ van foto's
Omdat we zoveel keimooie inzendingen binnenkregen de laatste  jd.

Avondstemming bij de Hol  nger Schaapskooi, foto: Ria Collens

Verbonden met elkaar, 
vergroeide zomerwortelen 
uit de tuin van A. en K. Pol.

Domineespaadje, Domineespaadje, 
foto: Janny Kreuze-foto: Janny Kreuze-WWiglemaiglema

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 versprei-
dingsgebied. Als u wilt, kunt u bij 
uw foto een verhaaltje schrijven.
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Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389

Natuur in  jdens lockdown? Wees welkom en respectvol

Premier Ru  e kondigde half december een strenge lockdown aan. Vrijwel 
alles is dicht: scholen, winkels, sportscholen, pretparken. Natuur blij   
open. Wel is te verwachten dat het soms druk zal zijn. LandschappenNL, 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer roepen op om te genieten ván de 
natuur, met respect vóór de natuur.

vermijden, geven we de  p om niet 
tussen 11u en 15u op pad te gaan. Blijf 
bij voorkeur in je eigen buurt. Kom 
als je kan te voet of per fi ets naar een 
natuurgebied en controleer vooraf of 
in dat gebied specifi eke maatregelen 
van kracht zijn. Kies ook vast een 
alterna  eve plek om naartoe te gaan 
als de plek van je eerste voorkeur te 
druk blijkt. Is de parkeerplaats vol? 
Ga dan ergens anders heen, parkeer 
nooit in de berm. BOA’s zullen hier op 
handhaven omdat het de doorgang 
voor hulpdiensten belemmert.

Te gast bij wilde dieren
In de natuur ben je te gast in het 
leefgebied van veel wilde dieren. 
Wilde dieren zijn bang voor mensen 
en ze zullen vluchten als mensen 
te dichtbij komen. Vluchtende 
dieren kunnen gewond raken 
doordat ze tegen een hek aan 
rennen of aangereden worden. Om 
verstoring te beperken zijn paden in 
natuurgebieden zó aangelegd, dat op 
sommige plekken nooit mensen of 

honden komen. Op die plekken vinden 
wilde dieren rust. Blijf dus al  jd op de 
paden en houd je hond aan de lijn.

Geef ruimte
Geef andere recreanten de ruimte 
en houd al  jd 1,5 meter afstand 
van elkaar. Tegenliggers op een smal 
wandelpad? Stap even van het pad 
af zodat de ander gemakkelijk kan 
passeren. Houd ook rekening met 
andere gebruikers: wandel niet op 
een mountainbikepad. En houd er 
als mountainbiker rekening mee 
dat wandelaars je niet zien of horen 
aankomen. Ma  g je snelheid en 
passeer rus  g.

Zwerfafval
Horeca is dicht (op enkele 
a  aalloca  es na) en ook toile  en 
zijn dus niet open. Hoge nood? 
Wildplassen hebben we liever 
niet, maar het is in de natuur niet 
verboden. Laat alleen geen papier 
achter! Let ook op ander afval als 
papieren zakdoekjes, mondkapjes, 
fl esjes of blikjes. Neem je afval mee 
naar huis, neem daarvoor een zakje 
mee om het in op te bergen. Wil je de 
natuur écht een plezier doen, neem 
dan ook zwerfafval mee als je dat 
tegenkomt.
Bron: www.staatsbosbeheer.nl

Natuur is open
Door de lockdown zijn excursies 
geschrapt, bezoekerscentra 
gesloten en is ook horeca (op 
a  aalmogelijkheden na) dicht. 
Maar natuur is open: op eigen 
gelegenheid kun je komen 
wandelen, fi etsen of paardrijden. 
Landschappen, Natuurmonumenten 
en Staatsbosbeheer zijn blij dat 
ze bezoekers kunnen blijven 
verwelkomen. Want misschien wel 
meer dan ooit hebben we behoe  e 
aan natuur: aan een frisse neus, aan 
een weids uitzicht in plaats van een 
beeldscherm, aan vogelgeluiden, 
aan de geur van een nat bos. De 
terreinbeherende organisa  es 
verwachten  jdens de lockdown 
drukte in de natuur. Om die in goede 
banen te leiden en iedereen de 
ruimte te geven, vragen ze hulp en 
medewerking van de bezoekers.

Tips voordat je op pad gaat
De drukste dagen zijn zaterdag, zondag 
en de feestdagen. Om de drukte te 
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24 dec. De Kei nr. 24
  5 jan. Ophalen oud papier Havelte

13 jan. De Kei nr. 1
26 jan. De Kei nr. 2
  9 feb. De Kei nr. 3
  9 feb. Ophalen oud papier Havelte

23 feb. De Kei nr. 4

Agenda

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP 

kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

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

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251
www.pizzariminihavelte.nl

Vanaf vrijdag 15 januari (weer) open
voor heerlijke verse pizza's!

Voor menu en openings  jden: zie website

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251
www.pizzariminihavelte.nl

Vanaf vrijdag 15 januari (weer) open
voor heerlijke verse pizza's!

Voor menu en openings  jden: zie website

GORDIJNEN
ZONWERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Wij verhuizen medio 2021 naar industrieterrein Blankenstein

PVC VLOEREN
TAPIJT

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Ontwerp en opmaak

Digitaal printen

XXL printen

Fullcolour drukwerk

Huisstijl drukwerk

Textieldruk en borduren

Belettering

Relatiegeschenken

Noteboomstraat 68

7941 XA Meppel

T 0522 255 449

E drukkerij@kleen.nl www.kleen.nl

Hee   u een aankondiging 
van een online ac  viteit  Laat het gra  s in de agenda plaatsen.

(Commerciële agendapunten 
in overleg)
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Jaarverslag 2020 Voedselbank Zuidwest Drenthe, uitgi  epunt Westerveld

De loods is aangepast om Corona-
proof te kunnen werken volgens 
de RIVM richtlijnen, met dank aan 
materiaal van Houthandel Wevers en 
Bruggeman. Van Koopman in Vledder 
kregen we kor  ng op mondkapjes en 
handschoenen. Via de gemeente en 
S  ch  ng kleding- en speelgoedbank 
Westerveld kregen we mondkapjes 
voor de klanten. Daarnaast zijn 
door de laatste ter gelegenheid van 
Pasen, Sinterklaas  en Kerst a  en  es 
geschonken voor alle kinderen van 4 
tot 12 jaar. Van Jarige Job kregen alle 
kinderen t/m 18 een verjaardagsbox. 
Van Kinderkleding- en Speelgoedbeurs 
Havelte kregen alle kinderen van 0 t/m 
12 een sinterklaascadeau.
Voedselbank Westerveld mag zich 
gelukkig prijzen met een groep 
gezellige en gemo  veerde vrijwilligers 
(en hun partners soms), die steeds 
weer klaar staan de uitgi  eklus 
te klaren en elkaar zo nodig te 
vervangen. Onze dienstverlening 
hebben we kunnen uitbreiden door 
de komst van Rika, zij brengt op 
oproepbasis en indien nodig pakke  en 
naar onze klanten.
Over het algemeen heerst er 
tevredenheid over de geleverde 
producten. In de zomer was het 
minimaal en helaas hadden we toen 
ook weinig eigen voorraad meer. AH 
Havelte bood uitkomst met een zuil 
voor sta  egeldbonnengeld zodat we 
een aantal basisprodukten konden 
aanschaff en. Hartelijk dank aan 
iedereen die ons het sta  egeld gunde.

Ac  es
-  In de verschillende dorps- en 

regiokranten zijn stukken over de 
voedselbank geplaatst.

-  Er zijn 86.460 DE-punten ingezameld, 
goed voor 200 pakken koffi  e. Voor dit 
jaar kunt u nog DE-punten inleveren.

-  De inzamelingsac  e op 12 december, 
in samenwerking met de AH’s in 
Dwingeloo en Havelte en de COOP’s 
in Diever een Vledder leverde 169 
volle kra  en op tegen 140 vorige 
jaar. Wederom is het een ander 
formaat kra  en maar zeker meer 
dan vorig jaar en dat ondanks de 
Corona aanpassingen als het alleen 
buiten staan en niet ac  ef fl yeren. 
RTV Drenthe ondersteunde met 
publiciteit en kwam langs in Diever. 
Drukkerij J&J drukte voor ons de 
fl yers. Zorgboerderij “De Keuterij” 
hee   een deel van de goederen 
opgehaald in de winkels. 

-  Door vrijwel alle kerken in de 
gemeente Westerveld zijn 
inzamelingsac  es gehouden en/of 
fi nanciële bijdragen geschonken.

-  Van diverse par  culieren en 
bedrijven zijn gi  en in natura 
ontvangen zoals: groentes en fruit,  
reinigings- en verzorgingsproducten, 
houdbare melk, restanten 
kerstpakke  en, maandverband, 
tandenborstels, allerhande 
produkten, appels met appeltaartmix 
pakketjes.

-  Zorgboerderij “De Keuterij” Havelte 
bracht iedere uitgi  e 300 eieren. 

-  Oranjeborg in Havelte verwerkte 
incidentele overscho  en en reinigde 
voor ons de kra  en. 

-  S  ch  ng Promo  e Dwingeloo 

doneerde het restant kas.
-  Het hele jaar zijn er bij de Aldi in 

Dwingeloo producten opgehaald, 
voornamelijk vlees.

-  Bakkerijen Strampel Vledder en 
Havelte, A la Pelouse Dwingeloo 
doneerden iedere 14 dagen brood.

-  De 4 supermarkten AH en Coöp 
hebben gezamenlijk voor alle klanten 
een kerstpakket gedoneerd 

-  Verschillende scholen (De Bosrank, 
De Hoekstee, De Fontein) deden 
fruitprojecten of hielden een 
inzameling in het kader van een 
voedselproject.

-  Harrie Boerhof doneerde 
aardappelen en uien.

-  De Kerstuitgi  e werd extra feestelijk 
door de Kerstbroden van de 
Rabobank, Kerstbroden met boter 
van PKN Havelte, bloemen van 
Ac  um, kaas van Oranjeborg. De 
oliebollen van Unive konden helaas 
niet doorgaan, hiervoor in plaats 
ontvingen we een mooie gi  .

Jaaroverzicht huishoudens en 
pakke  en
Aantal geholpen huishoudens, 
volwassenen en kinderen:

A.  Geholpen huishoudens in 2020: 53 
(53)

B.  Geholpen volwassenen in 2020: 69 
(71) 

C. Geholpen kinderen in 2020: 61 (58)

Aantal monden: 130 (129)

Het totaal aantal pakke  en: 861 (842) 
getallen tussen haakjes zijn van 2019

Aantal vrijwilligers: 19

De vrijwilligers kijken terug op een 
bijzonder jaar en wensen iedereen een 
goed en gezond 2021. 

Ook in 2020 mochten we gra  s gebruik maken van de loods bij Reestmond, de 
samenwerking verloopt als al  jd en bijzonder pre   g. We hebben vooral in het 
begin van de eerste lockdown heel veel aanbiedingen gekregen, zowel hulp als 
producten, geld en maal  jden, hartverwarmend.

Oproep
In deze Corona  jd wordt het steeds moeilijker De Kei te vullen, omdat het 
verenigingsleven s  l ligt en het sociale leven op een laag pitje staat. Daarom 
vragen wij uw hulp!

Mocht u een interessant ar  kel 
hebben liggen of wilt u iets schrijven 
over uw vereniging, mailt u ons dan 

het verhaal door, zodat De Kei ook in 
Corona  jd leesbaar blij  .
               De redac  e  

Par  culiere adverten  e

Hee   u iets te koop? 
Zet het in De Kei! 

€ 0,26 per mm. 
Min. adverten  ebedrag € 7,50
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Glasvezelcampagne is afgerond 

Voorbereiding aanleg glasvezel in 
Westerveld in volle gang 
 DELTA Fiber Netwerk en RENDO Fiber zijn voornemens de 
hele gemeente Westerveld te voorzien van glasvezel.  De 
campagne in Darp, Diever, Dwingeloo, Havelte, Uff elte, 
Vledder, Wapse, Wapserveen en Wilhelminaoord is 
afgerond en op dit moment worden de voorbereidingen 
getroff en om zo snel mogelijk te starten met de aanleg van 
glasvezel.  

De afspraken over de kwaliteit van 
de aanleg zijn vastgelegd in een 
convenant. Dit convenant is op 
13 oktober jl. ondertekend door de 
gemeente Westerveld, DELTA Fiber 
Netwerk en RENDO Fiber. Samen 
met de gemeente Westerveld wordt 
nu de verdere uitvoering besproken. 
Deze gesprekken, over de volgorde 
en planning van de werkzaamheden, 
staan begin januari 2021 gepland. 

Aannemer start technische 
voorbereiding
Achter de schermen is de aannemer, 
Van Gelder Telecom (VGT), druk 
bezig met de voorbereidingen voor 
de aanleg. Hij maakt een technisch 
ontwerp van het glasvezelnetwerk en 
zoekt naar geschikte loca  es voor de 
glasvezelverdeelpunten. Als dit rond is 
kan de aannemer een detailplanning 
maken. Dan is ook bekend wanneer 
we exact kunnen starten. Vooralsnog 
gaan wij uit van 1 februari 2021. De 

materialen zijn besteld; er kan snel 
worden gestart. Zodra de datum 
defi ni  ef bekend is, informeren wij de 
bewoners. 

Meer informa  e en gra  s aanmelden: 
Gavoorglasvezel.nl
Bewoners kunnen via de website 
gavoorglasvezel.nl, informa  e vinden 
over hoe de aanleg in zijn werk gaat. 
Ook kunnen bewoners zich via deze 
site alsnog gra  s aanmelden. 

Bouw-
tekeningen &

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!

Noteboomstraat 68 | 7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Ze belt me vroeg in de ochtend. Legt in een paar zinnen de situatie van haar moeder
uit en vervolgt dan: ‘Ze is stervende.’ Ze haalt even diep adem. Dan dat ene zo pure
zinnetje: ‘We weten eigenlijk helemaal niet zo goed hoe het dan verder gaat.’ We
maken een afspraak voor die middag. Eerst sta ik een moment aan het bed in de
woonkamer en vervolgens neem ik plaats in de tuin met de echtgenoot en de vier
prachtige dochters. Als ik een paar praktische zaken heb uitgelegd zie ik wat meer
rust op de gezichten ontstaan en worden me steeds meer vrijuit de vragen gesteld
die hen bezighouden. Ondertussen gaan de dochters om beurten bij hun moeder
kijken. 
Die nacht gaat mijn telefoon. Opnieuw hoor ik haar stem: ‘Mijn moeder is
overleden, kom je naar ons toe?’ Een uur later staan we in de woonkamer: ik aan de
ene kant van het bed en de verzorgende van thuiszorg die zo op haar en het gezin
gesteld was, aan de ander kant. We verzorgen haar samen. Voor de allerlaatste
keer. Wassen haar en kleden haar in de door haar dochters gekozen outfit. Aan het
hoofdeinde staan zij, de vier dochters. Aan het voeteneinde hij, haar echtgenoot,
hun vader. Het is een intiem en bijzonder samenzijn. Als wij bijna klaar zijn brengen
de dochters de favoriete parfum van hun moeder aan en geven ze ons instructies
voor het kapsel en een vleugje make up. Een paar uur later zit ik opnieuw in
dezelfde woonkamer. Zij is inmiddels opgebaard in de prachtige rieten uitvaartmand
die haar gezin voor haar heeft uitgekozen. De dochters en hun vader zitten rondom
de tafel. 
Een paar dagen later zijn alle gezinsleden met aanhang en kinderen in het
ouderlijkhuis. Ze delen herinneringen. Er zijn foto’s en er wordt prachtig gezongen
met begeleiding van muziek. Dan zwaaien ze haar uit. Vanaf de oprit, omdat ze in
haar eigen omgeving afscheid van haar willen nemen. Ik mag haar naar het
crematorium brengen en blijf, zoals beloofd, bij haar tot het moment van de
invoering. Op dat moment komt het zonnetje door de dakkapel de ovenruimte
binnen en schijnt op de orchidee die hij uit het bloemstuk aan haar heeft
meegegeven. Het was een kopie van hun trouwboeket.

 Orchidee

Voor het melden van een overlijden
dag en nacht bereikbaar: 06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

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.

VOORGESPREK

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.

UITVAARTBEGELEIDING

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.

NAZORG

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid

samen vorm geven aan een passend afscheid.
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