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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto

0521 342 250

Nieuwe Ruiterweg, Havelte

Nieuw logo ‘Westerveld in AcƟe!’
Met trots presenteren de beweegcoaches van de
gemeente Westerveld een nieuw logo voor ‘Westerveld
in AcƟe!’. Na vijf jaar is het Ɵjd voor een nieuw uiterlijk.
Het logo ‘Westerveld in AcƟe!’ is het logo waaronder de
beweegcoaches en haar partners opereren.
Het sport- en preven eakkoord is
één van de projecten die wordt
uitgevoerd onder de noemer
‘Westerveld in Ac e!’. Met het
sport- en preven eakkoord
werken de beweegcoaches en haar
partners op lokaal niveau aan onder
andere de rookvrije genera e, een
duurzame spor nfrastructuur, vitale
sportaanbieders en het terugdringen
van overgewicht, stress en
middelengebruik onder jongeren.
Het afgelopen jaar hee laten zien
hoe belangrijk het is om in beweging
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te blijven en een gezonde leefs jl
na te streven. Daarom ze en de
beweegcoaches met haar projecten en
ac viteiten in op een gezonde leefs jl
voor alle inwoners in Westerveld, jong
en oud.
Hee u vragen over een gezonde
leefs jl of wilt u in beweging komen?
Neem dan gerust contact op met
de beweegcoaches door een e-mail
te sturen naar beweegcoaches@
gemeentewesterveld.nl of te bellen
met 14 0521.

0521 34 46 54
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 24 februari 2021.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 17 februari
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

COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen,
06-22060552, www.coachprakƟjknika.nl
KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen,
06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
14 feb. online 10.00 uur Ds. Aukje Westra

Tanka
aand. v. kinderen

21 feb. online 10.00 uur Dhr. P.T. van Engen (Noorwolde) 1e zondag 40 dgn.
28 feb. online 10.00 uur Ds. Vijko Top

Haar voetstap is weg
nu de sneeuw is gesmolten
en de straat is geveegd.
Een route zonder sporen
ziet er echter anders uit.

2e zondag 40 dgn.

Louis

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

Voor al uw
rietdekkerswerken
SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
06-54221090
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Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
De Kei - 6e jaargang nr. 3 - 10 februari 2021

Flint

Eenzaam
Toen ik de afgelopen week het boek
De eenzame eeuw van Noreena
Hertz las, was ik enige jd verbijsterd
en nog steeds ben ik erg verbaasd.
Hertz beschrij het isolement waarin
steeds meer mensen zijn geraakt. Ze
schrij over bejaarden die mutsen
breien voor zorgrobots, over Japanse
ouderen die hun jd bij voorkeur in de
gevangenis doorbrengen, over mensen
die meer appen dan praten en over
mensen die jdens de maal jd online
kijken naar etende medemensen.
Eenzaamheid blijkt met name in
de grote steden voor te komen.
Omstreeks 2050 woont bijna 70% van
de wereldbevolking in grote steden.
Onderzoek leert dat in dichtbevolkte
gebieden wellevendheid, fatsoen en
toleran e afnemen en de behoe e om
de schaarse ruimte met anderen te
delen, afneemt. Steeds meer mensen
krijgen het gevoel in deze samenleving
een loser te zijn en er alleen voor
te staan. Vraag dat maar aan de
gedupeerden van de kindertoeslagfraude en de zorgmedewerkers die
hun vitale werkzaamheden veelal
verrichten voor een uiterst bescheiden
salaris.
Wat ben ik blij dat ik in Havelte woon
waar nog voldoende gedeelde ruimten
zijn en waar mensen elkaar treﬀen in
een ontspannen omgeving. Zonder
de wereldwijde situa e uit het oog
te verliezen, kan ik genieten van de
sfeer en het ontbreken van een lucht
vol lawaai, het geraas van trams en de
wereld van donkergrijze schimmen.

Zondag 14 februari

ValenƟjnsdag online vanuit de Clemenskerk
Liefde!?
ValenƟjnsdag werd bedacht door ondernemers in Amerika, je kon een geliefde
anoniem een kaart of bloemen sturen. Het concept waaide in de jaren 80 van
de vorige eeuw over naar Nederland en werd een succes.
Maar eigenlijk bestaat Valen jnsdag
al sinds het jaar 496. De toenmalige
paus riep 14 februari uit tot de dag
van de heilige Valen jn, een martelaar
uit de derde eeuw. Handig, want de
aandacht voor Valen jn verving zo
een Romeins vruchtbaarheidsfeest.
Romeinen deden de namen van
ongehuwde vrouwen in een kom.
Vrijgezelle mannen mochten om
de beurt een naam trekken. Zo
werden mensen gekoppeld. Maar of
Valen jnsdag werkelijk een vervanging
is van dit oude feest, blij onduidelijk.
Op zoek naar een partner trekken wij
geen lootje meer, maar als je de ware
vindt, is dat een lot uit de loterij.
Op 14 februari vieren we Valen jnsdag
online. Kerkgang is vanwege Corona
niet mogelijk, maar u kunt het feest
van de liefde thuis meebeleven.
Carolien Fleumer uit Diever speelt
piano, haar muziek opent harten.
Mieke Kok, rela etherapeut, vertelt

hoe de liefde
schipbreuk kan lijden,
maar ook hoe je het
schip weer vlot kunt
trekken. Er is bijzondere
aandacht voor de kinderen.
Ze kijken thuis mee en krijgen
een Valen jnsopdracht. Aan het einde
van de dienst zien we terug wat zij
gemaakt hebben.
Op zoek naar het raadsel van de
liefde? Welkom in de Clemenskerk
(online)!
Plaats
Clemenskerk Havelte
Datum
Zondag 14 februari 2021
Tijd
10.00 – 11.00 uur
Via
www.pkn-havelte.nl
(knop online diensten)
O.l.v.
Aukje Westra
M.m.v.
Carolien Fleumer en Mieke
Kok
Kinderen Meedoen? Whatsapp
vooraf naar 06-37 59 45 69
Meer info dominee@pkn-havelte.nl

Like De Kei op Facebook

Gheraert Leeu
h ps://nl.wikipedia.org/wiki/
Gheraert_Leeu

www.facebook.com/regiobladdekei

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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Zondag 14 februari 2021

Valentijnsdag

Liefde!?
10.00 uur
Online vanuit de Clemenskerk te Havelte
m.m.v.
Carolien Fleumer, pianist
Mieke Kok, relatietherapeut
Aukje Westra, predikant

www.pkn-havelte.nl (online diensten)
Ook op een later tijdstip te bekijken

Meer info: dominee@pkn-havelte.nl
4
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DƟȢࠈࠂ࢙ʄŔȊŔƂʄǨʶǨʄƟǨʄƟȢȄȲȢƌƟȢǊƟƟȢƌȲȲɧǊŔȢǊʶǨȢƌƟȢƟȢʶȲȲɧ
ࠄࠂࠄࠃŸȊǨǼǇʄƌƟŔƂʄǨʶǨʄƟǨʄƟȢ࢙ȄŔȊƟȢƌƟɧʶȲȲɧŔȊɷȢȲǊȲȲȄȊƟƟǊࡲ,ȲʶǨƌ
ŸɧŔƂǝʄȲȢɷƌƟࠃࠇȜƟʄƟɧɷŔȜƟȢȊƟʶǨȢǊƟȢŔŔȢǊƟˏǨƟȢŸǨǼŔȊȲȢˏƟ
ŔƂʄǨʶǨʄƟǨʄƟȢƌȲƟȢŸƟȊƟʶƟȢɷŔȜƟȢˏǨǼȢƟƟȢǊɧȲȲʄǊȲƟƌǨɷȜȲƟɷʄ
ŔȊȊƟɷȲȢǝȲȊƌǊƟˏƟʄʺȲɧƌƟȢ
qơʋŹơɽʋʠʠɭȇȶȥƎơŔƃʋǫʽǫʋơǫʋơȥȍŔʋơȥɭʠɽʋơȥȟŔŔɭǠơʋŹơɽʋʠɭơȥ
ơȥŔŔȥɽʋʠɭơȥʽŔȥƎơŹơǌɭŔ˖ǫȥǌơȥƎơŹȶʠˁʽŔȥࢬƎơ¶ȥƎơɭȥơ࢛
ȟơɭɽȇȶȶǫࢬǌǫȥǌˁơȍƎȶȶɭࡳFȥǠȶơࡴ

ʠƎƎơʽŔȥ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽ

ŁȶȥƎŔǌࠀࠁǿŔȥʠŔɭǫࠁ߿ࠁ߿ƎơȍŔȟȟơɭơȥȇȶȶǫˁŔɽơʽơȥǠơʋƃơȥʋɭʠȟ
ʽŔȥƎơþȶơǌŔȥǌɽɢȶȶɭʋqȶȍʋǫȥǌơɭʽơȍƎ¶ȥƎơɭǠơʋǌơȥȶʋʽŔȥȇȶǉ˪ơ
ʋǠơơǌơŹŔȇơȥơơȥǠơǫƎơȍǫȇơʠɭʋǿơˁơɭƎơȥ˖ơʽơȥȶȥƎơɭȥơȟơɭɽǫȥ
Ǡơʋ˖ȶȥȥơʋǿơǌơ˖ơʋþȶơʋɭơƎơȥʋȶʋƎơʠƎƎơʽŔȥ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽǫɽ
ơơȥǉơơɽʋǿơȶɢ˖ǫƃǠ¶ȥƎơɭǠơʋʋȶơ˖ǫơȥƎȶȶǌʽŔȥǠơʋŹơɽʋʠʠɭƎơ
ǠơɭƎơɭɽơȥƎơǠȶȶǉƎɽɢȶȥɽȶɭơȥ%FơȥȶɽʋȶˁơɭƎơȥƎơɽƃǠŔɢơȥ
ȶȥʋǠʠȍƎࢩ7ơŁȶơʋǫǌơþŔŔɭʋࢪࢩbzþĪơɭ˖ʠǫȟŹơǠơơɭࢪࢩŔƃɩʠơȍǫȥơࢬɽ
ǠŔŔɭȟȶƎơࢪ ࢩ¶ʠʋƎȶȶɭ áȶǫȥʋࢪ ࢩ%ɭŔɽɽơɭǫơ ¶ơɭࢪ ࢩɽǫǌȥࠃ7ɽǫǌȥࢪ ơȥ
ࢩáɭŔȇʋǫǿȇbˊɽǫȶʋǠơɭŔɢǫơqŔʽơȍʋơࢪɽʋŔŔȥɢȶȥʋǫ˪ƃŔŔȍŹǫǿƎơŔȥƎơɭơ
ࠃࠄࢩ¶ȥƎơɭȥơȟơȥƎơòƃǠŔɢơȥࢪ࢛ơơȥơȥȶɭȟơɽʋơʠȥɢǫȍŔŔɭʽȶȶɭƎơ
òʋǫƃǠʋǫȥǌqȶȍʋǫȥǌơɭòƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơ
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òƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơ
7ơȇʠƎƎơǫɽࠁ߿ࠁ߿ǌȶơƎƎȶȶɭǌơȇȶȟơȥơȥȟơʋࠂࠇȇơɭɽʋȍŔȟȟơɭơȥ
ǫȥƎơƃơȟŹơɭࠁ߿ࠀࠈȇơȥƎơƎơȇʠƎƎơơơȥʽȍǫơǌơȥƎơɽʋŔɭʋࡳȍʽȶɭơȥɽ
ƎơơƃǠʋơȍŔȟȟơɭơȥʋǫǿƎŔŔȥŹɭŔȇȟȶơɽʋơɭȥȶǌŔȥƎơɭǠŔȍʽơȟŔŔȥƎ
ŹơǌɭŔ˖ǫȥǌ ǫȥ ǿŔȥʠŔɭǫ ơȥ ǉơŹɭʠŔɭǫ ɢȍŔŔʋɽʽǫȥƎơȥࡳ ¶ɢ ࠀࠅ ǉơŹɭʠŔɭǫ
ˁơɭƎǠơʋơơɭɽʋơȍŔȟǌơŹȶɭơȥơȥơǫȥƎȟŔŔɭʋˁŔɭơȥơɭȶȥǌơʽơơɭ
ࠁࠆ߿ȍŔȟȟơɭơȥࡳFɭˁŔɭơȥơơȥʋǫơȥʋŔȍȍŔȟȟơɭơȥƎǫơˁǫǿȟơʋƎơ˫ơɽ
ȟȶơɽʋơȥǌɭȶȶʋŹɭơȥǌơȥࡳ¶ɢࠁࠀŔɢɭǫȍˁơɭƎʽȶȶɭǠơʋơơɭɽʋˁơơɭƎơ
ƎŔǌȟơʋƎơɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơȶɢƎơǠơǫƎơƎȶȶɭǌơŹɭŔƃǠʋȶȥƎơɭƎơ
Źơ˖ǫơȍơȥƎơȍơǫƎǫȥǌʽŔȥơȍȍơࡳ
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ŔŔɭʽơɭɽȍŔǌࠁ߿ࠁ߿òʋǫƃǠʋǫȥǌqȶȍʋǫȥǌơɭòƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơ

ơȍȍơơȥqơȥƎɭǫơȶȥ˖ơǠơɭƎơɭɽɽŔȟơȥȟơʋơơȥʋǫơȥʋŔȍǠʠȍɢǠơɭ࢛
ƎơɭɽǠŔƎƎơȥƎŔŔɭȥŔƎơȶɢƎɭŔƃǠʋȶȟǠơʋŹơǌɭŔ˖ǫȥǌɽɢȍŔȥǌơɽʋŔȍ࢛
ʋơʋơǌơʽơȥࡳ7ŔʋǫɽơơȥɢǫʋʋǫǌơȶɢǌŔʽơzȥǌȶơƎȶʽơɭȍơǌȟơʋƎơ
ʋơɭɭơǫȥơǫǌơȥŔɭơȥŹơǌɭŔ˖ǫȥǌɽƎȶơȍơȥˁơɭƎơȥɽȶȟɽŹǫǿǌơɽʋơȍƎơȥ
ȟơơɭƎŔȥࠁࠄ߿ǌơɽƃǠơɢơɭƎơǌɭŔŔɽƎŔǌơȥȍơʽơɭƎơƎŔʋơơȥȍơʠȇơơȥ
ȶȶȇʠǫʋƎŔǌơȥƎơɢȍŔȥȥǫȥǌȶɢʽȶȶɭǠơʋǿŔŔɭࠁ߿ࠁ߿ࡳ

7ơƎɭʠȇŹơǌɭŔ˖ǫȥǌȟȶơɽʋɢȍŔŔʋɽʽǫȥƎơȥǫȥʠǫʋǌơƎʠȥƎơŹȶɽɽơȥơȥ
ʋơɭɭơǫȥơȥƎǫơȶȥʋƎŔŔȥˁŔɭơȥʽŔȥʽȶǌơȍȇơɭɽʽʠǫȍŹȶȟơȥơȥŔȥƎơɭ
ɽʋɭʠǫȇǌơˁŔɽࡳ qơʋ ȶɢȇȶȟơȥƎơ ǌɭŔɽ ơȥ ˁơơɭ ʠǫʋȍȶɢơȥ ʽŔȥ Ǡơʋ
ɽʋɭʠǫȇǌơˁŔɽȟȶơɽʋơˉʋɭŔˁȶɭƎơȥŔŔȥǌơɢŔȇʋࡳ7ơɽƃǠŔɢơȥǫȥɭŔɽ࢛
ʋơɭɽ ˖ȶɭǌơȥ ơɭʽȶȶɭ ƎŔʋ Ǝȶȶɭ ʠǫʋɢʠʋʋǫȥǌ ʽŔȥ Ǡơʋ ȶɢɽƃǠȶʋ Ǡơʋ
ɽʋɭʠǫȇǌơˁŔɽȶɢƎơȥƎʠʠɭˁơǌŹȍǫǿǉʋࡳ7ơǠơǫƎơȇɭǫǿǌʋǠǫơɭƎȶȶɭˁơơɭ
ơơȥȇŔȥɽࡳFơȥʠǫʋƎŔǌǫȥǌƎǫơˁǫǿǌɭŔŔǌ˖ǫǿȥŔŔȥǌơǌŔŔȥơȥƎǫơȥŔŔɭ
ȶȥ˖ơȟơȥǫȥǌǌȶơƎǌơȍʠȇʋǫɽࡳ%ǫǿȟơơɭƎơɭơɭȶȥƎǌŔȥǌơȥȟơʋƎơ
ʋơɭɭơǫȥơǫǌơȥŔɭơȥȶʽơɭǠơơɭɽʋơʋơʽɭơƎơȥǠơǫƎȶʽơɭǠơʋɭơɽʠȍʋŔŔʋࡳ

¥ŔŔɽʋ Ǝơ˖ơ ɭơǌʠȍǫơɭơ ŹơǌɭŔ˖ǫȥǌ ǌŔǉ ƎɭʠȇŹơǌɭŔ˖ǫȥǌ ʽȶȶɭ Ǝơ
˖ȶȟơɭȟŔŔȥƎơȥƎɭʠȇơȥȍơʠȇŔǉˁǫɽɽơȍơȥƎȟơơɭˁơɭȇࡳ¡ơơɭƎŔȥ
ࠁ߿ɭŔɽʋơɭɽȶɢ˖ơʋʋơȥŔǉŹɭơȇơȥʽơɭɢȍŔŔʋɽơȥơȥǌɭȶơɢơȥʽŔȥɽƃǠŔ࢛
ɢơȥɭơǌơȍȟŔʋǫǌʽơɭˁơǫƎơȥࡳ%ǫǿǠơʋɢȍŔŔʋɽơȥơȥȶɢɭʠǫȟơȥʽŔȥƎơ
ɭŔɽʋơɭɽǠŔƎƎơȥˁǫǿǉŔȥʋŔɽʋǫɽƃǠơǠʠȍɢʽŔȥơơȥ˖ơɽʋŔȍʽɭǫǿˁǫȍȍǫǌơɭɽ
ʽŔȥƎơࢩĭơɭȇǌɭȶơɢqơǫƎơɽƃǠȶȶȥࢪʽŔȥƎơĪȶǌơȍˁŔƃǠʋčǉǉơȍʋơơࡳȶࡳ

6

ĭǫǿ ȟȶƃǠʋơȥ ǫȥ ࠁ߿ࠁ߿ ʋˁơơ ȥǫơʠˁơ ǠʠȍɢǠơɭƎơɭɽ ʽơɭˁơȍȇȶȟơȥࡳ
Fɭǫȇòʋȶơʋơȥơȥ7ŔǌȟŔɭʽࡳƎࡳ%ơɭǌȇˁŔȟơȥǫȥǠơʋȥŔǿŔŔɭȶȥɽ
ʋơŔȟʽơɭɽʋơɭȇơȥࡳþˁơơǠʠȍɢǠơɭƎơɭɽȟơʋơɭʽŔɭǫȥǌơơȥʽơɭɭǫǿȇǫȥǌ
ʽȶȶɭȶȥ˖ơƃȍʠŹʽŔȥǠʠȍɢǠơɭƎơɭɽࡳ
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7ơ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽȇȶȶǫ
¶ơɭơȥɽʋȶơɭˁȶɭƎʋǠơʋǌơŹȶʠˁˁŔŔɭʽŔȥƎơŹȶʠˁǫɽǌơɽʋŔɭʋǫȥ
ࠁ߿ࠁ߿ࡳFơȥƎơƃȶɭʽȶȶɭŹơȍơʽơȥȍơɭơȥơȥƎȶơȥȶɢơơȥʠȥǫơȇơȍȶƃŔ࢛
ʋǫơࡳeơɽƃǠǫȇʋʽȶȶɭʽơɭǠʠʠɭƃʠɭɽʠɽɽơȥˁȶɭȇɽǠȶɢɽǉơơɽʋơȥࡹɢŔɭ࢛
ʋǫǿơȥơƃǠʋơǠơǫƎŔǌơȥʽơɭȇȶȶɢɢɭȶƎʠƃʋơȥơʽơȥơȟơȥʋơȥơʋƃࡳ

¶ɢƎǫʋȟȶȟơȥʋǫɽǠơʋŹơɽʋʠʠɭƎơɢȍŔȥȥơȥŔŔȥǠơʋʠǫʋˁơɭȇơȥ
ʽȶȶɭƎơǫȥɭǫƃǠʋǫȥǌʽŔȥƎơ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽȇȶȶǫࡳ¡ȶǌơȍǫǿȇʽŔȥŔǉȟơǫ
ࠁ߿ࠁࠀŹơȥʋʠˁơȍȇȶȟǫȥȶȥ˖ơ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽ࢛ȇȶȶǫࡳĭǫǿʽơɭǠơʠǌơȥ
ȶȥɽơɭȶɢʠʋơȟȶǌơȥȶȥʋʽŔȥǌơȥࡳ
zȥȶȇʋȶŹơɭȇȶȥƎơȥˁǫǿɽʋŔɭʋơȥȟơʋƎơŹȶʠˁʽŔȥȶȥ˖ơ¶ȥƎơɭȥơ࢛
ȟơɭɽȇȶȶǫࡳ¥ŔơơȥȍŔȥǌʋɭŔǿơƃʋˁŔɭơȥơɭǌơơȥȶŹɽʋŔȇơȍɽȟơơɭơȥ
ˁơɭƎʽȶȶɭʋʽŔɭơȥƎǌơɽʋŔɭʋࡳ7ơǫȥƎơŹȶʠˁŹơʋɭȶȇȇơȥɢŔɭʋǫǿơȥ˖ǫǿȥ
ȶȶȥŹơƎɭǫǿǉ ơǉǉơɭɽ ʽȶȶɭ Ǡơʋ ǌɭŔŔǉˁơɭȇ òʋŔŔȍŹȶʠˁ ŔȟɢǠȶǉ
ʽȶȶɭǠơʋǉʠȥƎŔȟơȥʋơȥɽʋŔŔȍƃȶȥɽʋɭʠƃʋǫơzȥɽʋŔȍȍŔʋǫơŹơƎɭǫǿǉ%ơơȥ࢛
ơȥʽȶȶɭƎơʋơƃǠȥǫɽƃǠơǫȥɽʋŔȍȍŔʋǫơ%ȶʠˁŹơƎɭǫǿǉ%ɭʠǫȥɽơȥ%ȶʠˁ࢛
ơȥȶȥƎơɭǠȶʠƎɽŹơƎɭǫǿǉƎþǫȟȟơɭɽʽȶȶɭƎơŔǉŹȶʠˁˁơɭȇ˖ŔŔȟ࢛
ǠơƎơȥơȥòƃǠǫȍƎơɭɽŹơƎɭǫǿǉŔȥǌơɭǠʠǫ˖ơȥȥơơȟʋǠơʋɽƃǠǫȍƎơɭˁơɭȇ
ʽȶȶɭ˖ǫǿȥɭơȇơȥǫȥǌࡳ

òɢơƃǫŔȍơƎŔȥȇŔŔȥȶȥ˖ơɽɢȶȥɽȶɭơȥƎơȇʠƎƎơʽŔȥ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽ
ƎȶȥŔʋơʠɭɽ Ǝơ eơȟơơȥʋơ ĭơɽʋơɭʽơȍƎ ơȥ Ǝơ èŔŹȶŹŔȥȇ Ǝǫơ Ǝơ
˪ȥŔȥƃǫơɭǫȥǌ ʽŔȥ Ǝơ ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽȇȶȶǫ ȟȶǌơȍǫǿȇ ǠơŹŹơȥ
ǌơȟŔŔȇʋࡳ
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°ɔȘŏŏɟƚƚȘǃƚˌȩȘƇߞߜߞߝ
oȲȊʄǨȢǊƟɧʶƟȊƌ࢙ÚȲȲɧʄoȲȊʄǨȢǊƟɧʶƟȊƌ࢙êƂǝŔŔɝɷȄȲȲǨ࢙êƂǝŔŔɝɷȄʙƌƌƟ
ġŔƂƂǨȢ࢙,ȲʶǨƌʶɧǨǼƟȄȄƟɧcƟȢǨƟʄƟȢƟȢ%ƟȊƟʶƟȢ
7ŔȥȇŔŔȥŔȍȍơŹơ˖ȶơȇơɭɽƎȶȥŔʋơʠɭɽǠȶȶǉƎɽɢȶȥɽȶɭơȥʽɭǫǿˁǫȍȍǫǌơɭɽǠʠȍɢǠơɭƎơɭɽȶȥƎơɭȥơȟơɭɽ
ƎơʠƎƎơʽŔȥ¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽʋơɭɭơǫȥơǫǌơȥŔɭơȥǌơȟơơȥʋơĭơɽʋơɭʽơȍƎɢɭȶʽǫȥƃǫơ7ɭơȥʋǠơ
ɽʋŔȇơǠȶȍƎơɭɽáȶȶɭʋqȶȍʋǫȥǌơɭʽơȍƎơȥŹȶʠˁơɭɽࡳ
¥ŔȟơȥɽǠơʋŹơɽʋʠʠɭ
òʋǫƃǠʋǫȥǌqȶȍʋǫȥǌơɭòƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơ
5ʙƂȲoƟʙȢʶȲȲɧˏǨʄʄƟɧ

ŔŔɭʽơɭɽȍŔǌ
ࠁ߿ࠁ߿

òơƃɭơʋŔɭǫŔŔʋqȶȍʋǫȥǌơɭòƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơ

þǫɢŔȇȇơɭࠀࠃ
ࠆࠈࠆࠀ%qŔʽơȍʋơ
ʋơȍࡳ߿ࠅ࢛ࠂࠂࠃࠁࠂࠀ߿ࠈ

ɽơƃɭơʋŔɭǫŔŔʋॸƎơǠȶȍʋǫȥǌơɭɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơࡳȥȍ
ˁˁˁࡳƎơǠȶȍʋǫȥǌơɭɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơࡳȥȍ
z%¥¥ࠇࠇè%¶߿ࠂࠅࠂࠂ߿ࠁ߿ࠆࠆ

ࠃ
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Voor(ui)tgang Hof van Havelte i.o.
Als bestuursleden van de Hof van Havelte i.o. worden wij in het dorp
regelmaƟg aangesproken met: “Hoe is het met die Knarrenhof van jullie?
Wordt het nog wat? We horen er niet meer zoveel van.”
We kunnen u vertellen dat het wat
wordt en dat er nog steeds hard aan
getrokken wordt.
AcƟeve werving voor belangstellenden
was niet nodig. Naar aanleiding
van publicaƟes in media en onze
nieuwsbrieven hebben zich 94
huishoudens bij de landelijke SƟchƟng
Knarrenhof ingeschreven voor de Hof
van Havelte. Het merendeel woont in
en rond de gemeente Westerveld.
LocaƟeverwerving is heel wat
problemaƟscher. Dank overigens
voor de door u gedane suggesƟes.
We hadden uiteindelijk een
derƟental locaƟes. Bij velen liepen
we tegen allerlei mitsen en maren
aan. Uiteindelijk zijn er vier locaƟes
overgebleven die wij nu nader
onderzoeken/uitwerken. Meerdere
ijzers in het vuur zorgt voor meer
kansen.
Van één locaƟe is het algemeen
bekend dat wij hierin interesse
hebben, namelijk de IJsbaanlocaƟe.
Voor onze doelgroep ideaal gelegen
ten opzichte van winkels en
voorzieningen. Maar..... dan moet
eerst nog een herstructureringsplan
voor het sportcomplex in de
gemeenteraad besproken worden.
De overige locaƟes kunnen wij nog

niet noemen vanwege de lopende
onderhandelingen. Wij zullen
eerdaags een principeverzoek
voor de overgebleven vier locaƟes
bij de gemeente indienen. Na de
besluitvorming door het college
wordt het genomen besluit openbaar
gemaakt.
Dat de vraag groot is naar betaalbare
èn duurzame seniorenwoningen
blijkt wel uit het feit dat alleen al bij
de landelijke SƟchƟng Knarrenhof
ruim 22000 huishoudens zich hebben
ingeschreven. Nederland vergrijst in
een rap tempo. Over een paar jaar is
1 op de 4 Nederlanders boven de 65
jaar.
Niet iedereen kan blijven wonen zoals
hij of zij nu woont. Voor velen worden
huis en tuin te groot. Mantelzorgers
wonen vaak verder weg. Volgens
schaƫng is het tekort nu 80.000
huizen in Nederland.
Kijkt u ook maar eens naar de cijfers
van de bevolkingssamenstelling van
onze gemeente op de site van www.
gemeentewesterveld.nl en dan
speciaal de verhouding onder en
boven de 50 jaar.
Het is Ɵjd dat gemeentelijke
huisvesƟng planmakers rekening
houden met de bevolkings-

samenstelling om zodoende ook
kansen te bieden aan jongere
woningzoekenden. De enige manier
om doorstroming te bevorderen.
Daarnaast zou het fijn zijn als
de gemeentelijke diensten gaan
ontschoƩen. De ene afdeling gaat over
wonen, de andere over zorg, weer
een ander over de grondwaarden. Een
integrale benadering van ons project
zou preƫg zijn.
Een Knarrenhof is één van de
mogelijke oplossingen. In een
gezamenlijke ‘hof’ van huizen
zelfstandig in je eigen koop- of
huurhuis wonen met de intenƟe dat je
naar elkaar omziet en er blijŌ wonen
zo lang als dat mogelijk is (al dan niet
met thuiszorg). Variërende leeŌijden
tussen de 50+ en 120 jaar. Huizen in
verschillende prijsklassen waarbij ons
streven is een mix van koop en huur.
Het maatschappelijke karakter
is de leidraad van de SƟchƟng
Knarrenhof. Geen commerciële
projectontwikkeling, maar eerst kijken
naar de mensen en dan pas de stenen.
Wat tegenwoordig door velen en zeker
in de poliƟek geuit wordt: “Kijk naar
de menselijke maat!”.
Wij ervaren dat velen, ook binnen
de gemeenteraad, het ons van
harte gunnen dat ons project Hof
van Havelte van de grond komt. We
hopen dat we snel alle benodigde
procedures kunnen doorlopen en dat
de gemeenteraad snel knopen gaat
doorhakken.
Bestuur Hof van Havelte i.o.

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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Rimini is weer open voor
heerlijke verse pizza’s!
Voor menu en openingsƟjden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Formaat (bxh)

Losse adv.prijs

12 keer per jaar

Heel jaar elke uitgave

1/8 pagina

€ 26,00

€ 24,00

€ 22,00

1/4 pagina

€ 38,50

€ 36,50

€ 34,50

1/2 pagina
1/2 pagina achterzijde

€ 65,50

€ 62,50

€ 59,50

€ 78,00

€ 75,00

€ 71,00

1/1 pagina
1/1 pagina achterzijde

€ 107,00

€ 102,00

€ 97,00

€ 125,00

€ 118,50

€ 112,50

De Kei verschijnt 1 keer in de 14 dagen. Oplage 2800 exemplaren.
Bovenstaande prijzen zijn op basis van kant en klaar door u bijgeleverde, voor ons verwerkbare bestanden.
Meerkosten voor opmaak zijn afhankelijk van het aangeleverde materiaal. Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.
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Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255449
dekei@kleen.nl

Adverteren?

Advertentiekosten De Kei 2021

www.kleen.nl

1,5 miljoen voor cultuuronderwijs op Drentse scholen
“De commissie adviseert het Fonds voor CultuurparƟcipaƟe de aanvraag van Compenta voor het programma
CultuureducaƟe met Kwaliteit 2021-2024 te honoreren”. Deze korte zin werd met grote vreugde ontvangen door
SƟchƟng Compenta omdat daarmee bevesƟgd werd dat er voor de komende vier jaar 1,5 miljoen euro beschikbaar komt
voor cultuureducaƟe op basisscholen in de provincie Drenthe.
VoorziƩer Rineke Marwitz van
Compenta is blij: “De afgelopen jaren
hebben we 236 Drentse bassischolen
kunnen ondersteunen bij hun
cultuuronderwijs, dat is 94% van alle
scholen! En al deze scholen kunnen
dankzij de toezeggingen van het
Fonds en van de Provincie Drenthe
de komende vier jaar doorgaan
met de ontwikkeling van hun
cultuuronderwijs, waarbij de scholen
zelf bepalen wat hun doelen zijn. De
komende periode gaan we inzeƩen
op het verduurzamen van de kwaliteit
van cultuuronderwijs op de scholen
die al meededen met het programma
CultuureducaƟe met Kwaliteit en
willen we de overige zesƟen scholen
sƟmuleren om ook mee te doen. Er is
veel ruimte voor maatwerk en lokale
invulling. Ieder schoolteam kiest
zelf waar ze op in willen zeƩen. Dat
kan variëren van nascholingen voor
het team, het ontwikkelen van een
leerlijn, of een samenwerking met
een kunstenaar of culturele instelling
aangaan.”
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Marieke Vegt, directeur van de
provinciale SƟchƟng Kunst & Cultuur,
vult aan: “We gaan nu het negende
jaar in van de regeling. Dit betekent
dat de kleuters die desƟjds voor het
eerst de kwaliteitsverbetering van
het cultuuronderwijs ervaarden, nu
in de brugklas ziƩen. Daarom leggen
we deze periode de verbinding met
het voortgezet onderwijs in Drenthe.
En omdat het budget is uitgebreid
breiden we de doelgroep ook uit naar
de peuters. Het is toch fantasƟsch dat
alle Drentse kinderen van 2 tot 15 jaar
structureel kunst- en cultuurlessen op
school krijgen en er meer ruimte komt
voor creaƟviteit in het onderwijs.”
Compenta bouwt aan de
samenwerking met de pabo’s in
Drenthe, zodat studenten in hun
opleiding meer cultuuronderwijs
krijgen. Op die manier wordt een
muziek-, dans- of theaterles steeds
meer een vanzelfsprekendheid in de
basisschool.
De afgelopen periode vonden steeds
meer cultureel ondernemers en

scholen elkaar in samenwerkingen
en werden er verschillende
cultuurprojecten ontwikkeld. In de
komende periode zal nog meer met
lokale culturele ondernemers worden
samengewerkt. De vraag van de school
is hierbij het uitgangspunt. Door
de uitbreiding naar het voortgezet
onderwijs en de kinderopvang
krijgen lokale cultureel ondernemers
meer opdrachten. Het budget voor
productontwikkeling heeŌ SƟchƟng
Compenta al verhoogd.
Marwitz concludeert: “Al met al is dit
geweldig nieuws voor alle kinderen in
Drenthe.
Cultuuronderwijs vergroot de
kansengelijkheid en draagt in
belangrijke mate bij aan de
persoonlijke ontwikkeling van jonge
mensen.”
SƟchƟng Compenta is een
samenwerking van de vier Drentse
kunsƟnstellingen, te weten SƟchƟng
Kunst & Cultuur, De Kunstbeweging,
ICO en Scala.
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Agenda

Beestenboel
Laat de haan maar koning kraaien,
Wees er als de kippen bij!
Mijd de afgang naar de haaien,
Houd het hazenpaadje vrij!

Olifant wil olie boren,
Hoor: de koekoek speelt voor klok!
Laat de dove kwartel ‘t horen;
Goeie geit wordt zondebok!

Ga de kat de bel aanbinden,
Zo‘n dolfijn is in zijn schik;
‘t Leeuwtje zal zijn deel wel vinden
En voor dassen wacht de strik!

‘s Morgens vroeg al bij de pinken,
Want de kat zat in het nauw;
Laat ons saam een oorlam drinken,
Aap komt zelden uit een mouw!

Ga die oude koeien redden,
Haal ze uit die sƟnkende sloot;
En ik durf er om te wedden:
In de put is ‘t kalf al dood!

Mollen!: voor ‘t gazon een kruisje!
Mol die mol dan maar tot slot;
Dan komt nu de staart van ‘t muisje:
Zie: de hond zit in de pot!

9 feb.
9 feb.
23 feb.
9 maart
16 maart
23 maart
6 april

De Kei nr. 3
Ophalen oud papier Havelte
De Kei nr. 4
De Kei nr. 5
Ophalen oud papier Havelte
De Kei nr. 6
De Kei nr. 7

ParƟculiere advertenƟe
HeeŌ u iets te koop?
Zet het in De Kei!
€ 0,26 per mm.
Min. advertenƟebedrag € 7,50

Durk van der Zee




Uw tuin... onze zorg!

KRYHQLHUVEHGULMI


JURHQYRRU]LHQLQJVEHGULMI
ERRPYHU]RUJLQJ
KRYHQLHUVEHGULMI
EHVWUDWLQJHQ
hoveniersbedrijf
JURHQYRRU]LHQLQJVEHGULMI
groenvoorzieningsbedrijf
ERRPYHU]RUJL
QJ
boomverzorging
ZZZFRPIR
UWXLQQO
EHVWUDWLQJHQ
+DYHOWH0HSSHO
www.comfortuin.nl

Havelte - Meppel
ZZZFRPIRUWXLQQO
0522 255 389

+DYHOWH0HSSHO

 


    

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

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij verhuize
n
medio 2021 n
aar
industrieterr
ein
Blankenstein
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Joop

‘In zijn jeugd woonde het gezin in een woonwagen. Door het vele reizen was lezen
en schrijven ‘er wat bij ingeschoten’. Hij dacht goed verzekerd te zijn, maar dat
blijkt niet het geval. Ik spreek met zijn jongste zusje, een klein vrouwtje met een
grote bos krullen en indringende ogen. Ze is emotioneel en lichtelijk in paniek. Ze
benadrukt dat hij dit echt niet expres gedaan heeft. Luisteren is het enige dat ik in
eerste instantie doe. Ondertussen denk ik na en voorzichtig begin ik met het
benoemen van alternatieven. Ik leg uit dat thuis opbaren aanzienlijk goedkoper is
dan het oorspronkelijke plan van een rouwcentrum. ‘Dat moet dan maar,’ klinkt
het. Ik begrijp dat ze even tijd nodig hebben om hun verwachtingen bij te stellen.
De familie heeft de traditie om te begraven. Er blijkt nog ruimte in een familiegraf
te zijn, waardoor de kosten beperkt kunnen blijven. Dan doe ik de suggestie om
voorafgaand aan de begrafenis thuis een samenzijn te organiseren. Dat spreekt hen
aan: ‘Eigenlijk wel heel fijn, in zijn eigen huis, met zijn spulletjes om ons heen.’
Tijdens de verhalen die ze me vertellen komt ook de pick-up van zijn zusje ter
sprake. Ik vraag of ze weten dat het is toegestaan om met eigen vervoer naar een
begraafplaats of crematorium gebracht te worden. ‘Mag dat écht?’
Ogen beginnen te glimmen. ‘Hij was zo gek op die auto!’
Op de dag van het afscheid staan er kaarsen bij de entree van zijn huisje. Familie
loopt in en uit terwijl er Nederlandstalige muziek klinkt en er wordt meegezongen
rondom zijn kist. Als ik het levensverhaal wil vertellen, word ik bij mijn hand gepakt
en naar één van de stoelen met houtsnijwerk geleid: ‘Ga daar maar op staan; dan
kunnen we je beter zien!’ Aansluitend dragen zijn familieleden hem zijn huis uit.
Op de door hem zo geliefde auto wordt de kist met spanbanden goed bevestigd en
met een fleeceplaid bedekt. Zijn zusje stapt achter het stuur. Er sluit steeds een
auto aan, tot we een bonte stoet vormen. Laat in de middag komen we aan bij
begraafplaats. We brengen Joop naar zijn laatste rustplaats en als de kist gedaald
is, komen zoals afgesproken de biertjes tevoorschijn en klinkt er opnieuw zijn
favoriete muziek. Zijn familie en vrienden proosten nog éénmaal op zijn leven.

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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