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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
De terrasoverkapping bij de tennisclub HTC oogt ‘Drents stoer’. (Foto HTC).

Tennissers HTC klaren grootse bouwklus

7973 KZ Darp
0521 342 250

En daar staat-ie dan mooi te wezen, de gloednieuwe terrasoverkapping op het
complex van de Havelter Tennisclub HTC. In drie maanden Ɵjd stampte een
ploeg van zo’n 25 vrijwilligers dit fraaie bouwwerk uit de grond.
Achter dit terras mmerden ze, ook
onder leiding van een harde kern
van drie topklussers, tevens een
gebouw in elkaar, waar de vereniging
allerlei onderhoudsmateriaal kan
onderbrengen.
Over de nieuwbouw is met zorg
nagedacht. Want de ‘bouwcommissie’
vond dat het niet alleen een
func onele toevoeging aan het
bestaande terras moest worden,
maar dat het ook een zekere Drentse
uitstraling moest hebben. Met als
resultaat dat toeschouwers vanuit
deze ‘stoere’ aanbouw comfortabel
van de tennispresta es op de
banen kunnen genieten. En waar
tennissers en belangstellenden
na gedane arbeid hun dranken/
drankjes en andere versnaperingen
kunnen nu gen. Nu maar hopen
op een snelle versoepeling van
de coronamaatregelen, zodat
de tennissers ten volle van hun
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vernieuwde accommoda e gebruik
gaan maken.
Bijna vanzelfsprekend werden
de begrippen duurzaamheid en
energiebesparing niet uit het oog
verloren. Dus zorgde een select en
vakkundig groepje mannen ervoor dat
via zonnepanelen de energierekening
van de tennisclub kan worden gedrukt.
HTC’ers houden zich via hun
sportbeoefening niet alleen
bezig met hun eigen lichamelijk
welzijn. Ook het belang van
dieren hee een apart plekje bij
verschillende tennislie ebbers. In
het materiaalgebouw hebben ze
daarom een uilenkast (80 x 40 x 40
cm) gefabriceerd. In de hoop dat
de uilen de speciale invliegopening
weten te vinden. En dat ook zij in de
nabije toekomst via hun broedsel
nieuw leven op het complex aan de
Binnenesweg in Havelte creëren.

0521 34 46 54
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 5 mei april 2021.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 28 april
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.

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

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

SMART VOEDINGSADVIES, voor een gezonde rela e met eten
Nicolien Klein, 06-52452870, www.smartvoedingsadvies.nl

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

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
25 april
2 mei
9 mei
16 mei
23 mei
30 mei

Online
Online
Online
Online
Online
Online

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. Vijko Top
dhr. P.T. van Engen (Noordwolde)
mw. L. Winters-Jonas (Kraggenburg)
mw. J. Lu en (Zuidwolde)
ds. Aukje Westra
mw. ds. G. Jongsma (Staphorst)

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten

Een veulen, op de Uﬀelter Made,
Die wilde eens pootje gaan baden,
Sprong in de Oude Vaart,
Tegen wil van ma paard:
Die sloeg hem toen niet alleen gade!
Durk van der Zee

Op woensdag t/m zondag open
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!
Voor menu en openings jden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Tanken - Wassen - Shoppen

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

MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021:

Taal

Collectanten gezocht in Westerveld!

Deze week las ik een arƟkel over het
complexe karakter van de Nederlandse
taal.
Een impressie:
Het meervoud van slot is sloten, maar
toch is het meervoud van pot geen
poten. Een vat en twee vaten, maar
niet een kat, twee katen.
Wel: handvat, handvaƩen!
Wie gisteren ging vliegen, zegt later:
”Ik vloog”, maar zeg niet: “Wiegen ik
woog.”
Woog is aŅomsƟg van wegen, maar
voog is geen vervoeging van vegen.
Het woord zoeken vervoegt men tot
zocht, maar vloeken niet tot vlocht.
Dit is aŅomsƟg van vlechten. Toch is
hocht geen vervoeging van hechten.
Bij roepen hoort riep, maar bij
snoepen geen sniep.
Bij lopen hoort liep, maar bij kopen
geen kiep. Evenmin hoort bij slopen
geen sliep, want dat woord is
aŅomsƟg van slapen.
Van bieden komt bood, maar van
wieden geen wood.
Men spreekt van drinken, wij hebben
gedronken, maar zeg niet bij hinken:
“We hebben gehonken.”
‘t Is : “Ik weet en ik wist”, maar schrijf
niet bij vergeten, vergist.
Bij slaan hoort sloeg, maar bij staan
geen stoeg. Bij gaan hoort ging, bij
staan geen sƟng.
Noemt men een mannetjesrat een
rater? Nee, dat gaat alleen op bij een
kat en een kater.
Alle bewondering voor de mensen die
op latere leeŌijd de Nederlandse taal
leren. Dat geldt ook hun docenten en
de vele vrijwilligers, ook in Havelte.

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van
het NaƟonaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in
Gemeente Westerveld. Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte
mulƟple sclerose (MS)?
Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten!
Collectanten kunnen ervoor kiezen
om huis-aan-huis of thuis vanaf de
bank te collecteren. De opbrengst
van de landelijke collecteweek is van
essenƟeel belang voor de 25.000
mensen met MS in Nederland die
iedere dag met een ziekte moeten
leven die hun zenuwen leƩerlijk
sloopt. Onderzoek naar MS en
onze strijd tegen MS moet daarom
doorgaan.
Collecteren kost maar twee uurtjes Ɵjd
per jaar. En het is nog leuk ook!
Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale
zenuwstelsel. Doordat er iets mis
is in het afweersysteem, wordt de
laag om de zenuwen aangevallen en
beschadigd. Hierdoor komen signalen
van en naar de hersenen niet (goed)
door, waardoor verlammings- en

uitvalsverschijnselen optreden. In
Nederland hebben 25.000 mensen
MS en elk jaar komen hier zo’n 1000
mensen bij. De eerste symptomen
treden meestal op tussen het 20e
en 40e levensjaar. Dat maakt MS de
meest invaliderende ziekte onder
jonge mensen.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS.
Onderzoekers weten niet hoe MS
ontstaat en hoe de ziekte te genezen
is. Onderzoek is daarom hard nodig.
Het NaƟonaal MS Fonds besteedt de
opbrengst uit de MS Collecteweek
onder andere aan wetenschappelijk
onderzoek naar betere behandelingen
en een betere kwaliteit van leven voor
mensen met MS.
Meer informaƟe en aanmelden:
www.naƟonaalmsfonds.nl/
collecteren

Zoekt u lotenbloks voor
uw vereniging of stichting?
Kijk op:

Lotenbloks.nl

Gheraert Leeu

Lotenbloks.nl is een initiatief van
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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
De Kei - 6e jaargang nr. 8 - 21 april 2021

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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Agenda

Mini Flint
Graag wil ik de lezers van De Kei laten meegenieten van de door mij zeer
gewaardeerde en herkenbare reacƟe van mijn digitale sparringpartner Henk
OƩer.
Gheraert Leeu
Wat een eer je naam op de voorpagina
van De Kei van deze week te zien.
Meestal is er iets aan de hand met
diegene wiens naam op de voorpagina
staat, maar ik ben me van niets
bijzonders bewust. Mijn vrouw, als
selecƟeve lezeres, had mijn naam niet
eens opgemerkt, dus valt het nog wel
mee.
Wat betreŌ uw Flint moet ik zeggen
dat u van alle markten thuis bent. Uw
beschrijving van het ter bedde gaan
voordat de woningen van centrale
verwarming waren voorzien komt me
heel bekend voor. U had er nog aan
toe kunnen voegen het slikken van een

lepel levertraan en het insmeren met
Dampo wanneer je verkouden was.
Ach, we zijn er ( lichamelijk ) niet
slechter van geworden.
De wijsheid aan het eind van de
column bracht me, toen er in de
Westervelder ook nog een folder over
Sanidrõme stond, tot het volgende
rijmpje :

20 april
20 april
4 mei
18 mei
25 mei
1 juni
15 juni
22 juni

Met de folder van gebr. Klok
Ging ‘k met de kippen vroeg op stok.
Ik was wat moe en ook wat sloom
Maar had een mooie Sanidrõme

De Kei nr. 8
Ophalen oud papier Havelte
De Kei nr. 9
De Kei nr. 10
Ophalen oud papier Havelte
De Kei nr. 11
De Kei nr. 12
Algemene Ledenvergadering
Dorpsgemeenschap Havelte De Veldkei, Havelte 20.00 uur

Haiku
Door de bamboeplant
ontstaan strepen op de maan
die steeds bewegen.
Louis

Henk OƩer

Bouwtekeningen
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
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Pijn in spieren of gewrichten?
In het Centrum voor IntegralF geneeswijzen (CVIG) wordt
onder andere pijn behandeld met de meest moderne
apparatuur. U kunt lezen over deze apparatuur op
www.cvig.nl.
CVIG is opgericht door Martine Sira, Natuurgeneeskundige
in 1987. Zij heeft veel ervaring bij het behandelen van
uiteenlopende (chronische) gezondheidsproblemen en
werkt samen met haar team in Uffelte. Zij behalen een
behandelresultaat tot zelfs 95%.
Behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed
vanuit uw aanvullende pakket. De praktijk is aangesloten
bij de beroepsorganisatie LVNT en de RBCZ. Voor het
maken van een afspraak of informatie, graag een mail naar
info@cvig.nl

Centrum voor
integrale geneeswijzen

Enkele klachten die wij
kunnen behandelen:

• Tennisarm
• Hielspoor
• Frozen shoulder
• Pijn in de knie
• Rugpijn
• Ziekte van Lyme

• Fybromyalgie
• CVS
• Burn-out
• Hoofdpijn
• Migraine
• Pfeiffer, EBV

Zie voor uitgebreide informatie hierover op
onze website www.cvig.nl

www.cvig.nl | info@cvig.nl | 0521-350335 | Rijksweg 7, 7975 RS Uffelte

Bericht van de huisartsen
Met dit “Bericht van de huisartsen” willen we u informeren over de
huisartsenprakƟjk in Havelte. We geven u informaƟe over het team en over de
manier waarop we met z’n allen werken. Dus onderwerpen als de ouderenzorg
en de apotheek komen hierbij aan bod en ook wat de werkwijze is als u ons
belt voor een afspraak. En als u ook een onderwerp hebt dat u hier graag
belicht wilt zien, kunt u ons dat laten weten via: info@haphavelte.nl.
Diabetes Challenge Havelte
Huisartsenprak jk Havelte doet
mee aan de Na onale Diabetes
Challenge 2021. Vanaf dinsdag 11 mei
wandelen wij elke week, ongeveer 20
weken lang, samen met een groep
deelnemers in de buurt. U bent van
harte uitgenodigd om met ons mee te
wandelen.
Wat is de Na onale Diabetes
Challenge?
De Na onale Diabetes Challenge
is een 20 weken durend
wandelevenement van de Bas van de
Goor Founda on. Samen wekelijks
wandelen in de buurt is gezellig
en goed voor je gezondheid. De
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wandelingen zijn bedoeld voor zowel
mensen met diabetes, als zonder
diabetes. Bewegen is namelijk goed
voor iedereen!
Start wandelingen
Op dinsdag 11 mei start de eerste
wandeling. Plaats: Veldkei Havelte.
We houden rekening met uw
wandelniveau. Het is daarom niet
erg als u (nog) niet zo ver kunt
lopen. Samen trainen we voor een
wandelafstand van 3, 5, 10, 15 of 20
kilometer. We sluiten de NDC feestelijk
af. A ankelijk van de dan geldende
coronamaatregelen, zullen we een
keuze maken om dat landelijk, lokaal

of individueel (digitaal) en kiezen we
ook het moment waarop we dat doen.
Verdere achtergrondinformaƟe
De Na onale Diabetes Challenge
is een bewezen eﬀec eve
wandelinterven e van de Bas van de
Goor Founda on. Bij deze interven e
werken professionals uit het zorg-,
sport- en sociale domein samen om
mensen (met en zonder diabetes)
op een laagdrempelige manier in
beweging te brengen. Gedurende 20
weken wandelen deze professionals
één keer per week mee met een groep
deelnemers om samen te werken aan
een gezondere leefs jl en duurzame
gedragsverandering. Dankzij hen
hebben er in de afgelopen vijf jaar al
ruim 25.000 mensen de stap naar een
gezondere leefs jl gezet.
U kan zich aanmelden via h ps://
www.na onalediabeteschallenge.nl/
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Een ‘Kei’ van een foto

Foto: Han de Kruyf, Havelte

Pas net in de grote wereld gearriveerd....'Als ik een beetje bang ben, mag ik dan bij jou?'
LocaƟe: weiland langs de Oosterweidenweg ter hoogte van de Pastoorsluis in Havelte.

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

Klusbus

Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
6
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Westerveldvoorelkaar
Een middel om te verbinden
Ons kleine kikkerlandje behoort tot de landen waar het meeste vrijwilligerswerk wordt gedaan, dat is iets om heel trots op
te zijn! We laten onze behulpzaamheid graag zien aan sportverenigingen, kerken, scholen, op het gebied van zorg, cultuur,
voor onze buurt of hulpbehoevende buren. Inmiddels zijn vrijwilligers niet meer weg te denken uit onze samenleving en die
behoeŌe gaat alleen nog maar toenemen. Iets kunnen betekenen voor iemand, al lijkt het nog zo klein, kan een wezenlijk
verschil maken.
website kan voor je sportclub een
gemeente is, willen we dit aanpakken
bestuurslid opsnorren of vrijwilligers
Westerveldvoorelkaar is een vindplek
door aanvullend gebruik te maken van
voor in de kanƟne. Deze website kan
en verbindingsplek waar alle vrijwillige
bestaande vrijwilligers in verschillende
een mantelzorger helpen aan een
inzet samenkomt. Een plaƞorm voor
netwerken. Die fysieke matches kan
vrijwilliger, die haar of zijn taak wat
burenhulp, vrijwilligerswerk, klusjes en
maken voor hulpvragers en hulpbieders.
dragelijker maakt.
ontmoeƟng. Op Westerveldvoorelkaar
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
Centraal Meldpunt of Naobuur in
Deze website is voor alle inwoners van
kun je hulp vragen of iemand hulp
Vledder.
de gemeente Westerveld, die mee
bieden.
Kijk hier alvast naar de demo omgeving:
willen doen op hun eigen manier.
Er zijn in alle dorpen in Westerveld veel
Deze website is geen vereniging, die alle
hƩps://demo.westerveldvoorelkaar.nl/
mensen die iets voor een ander willen
verenigingen overbodig maakt maar een
doen. Ook organisaƟes kunnen én
juist een hulpmiddel voor bestaande
Waarom Westerveldvoorelkaar
willen graag van dienst zijn. Op www.
verenigingen en organisaƟes om
westerveldvoorelkaar.nl zie je in één
Deze website is een hulpmiddel, dat
vrijwilligers aan te trekken.
oogopslag wie hulp vraagt en wie hulp
jouw eigen leven en het leven van
Deze website sƟmuleert burenhulp, ook
aanbiedt. Eenvoudig en bovendien
anderen leuker kan maken. Kijk rond
wat de vragen zijn en ook wat er
al woont die buur niet in de buurt, maar
graƟs. Hier vind je vrijwilligersvacatures
op een andere postcode in de gemeente
aangeboden wordt, je komt op ideeën
via organisaƟes, hulpvragen van
Westerveld.
om ook op jouw manier van deze site
inwoners én aanbod van vrijwilligers.
Wil je graag persoonlijk contact met één
gebruik te maken en er plezier aan te
Juist door de uitbraak van corona is
van onze medewerkers? Dat kan, wij
beleven.
het online verbinden veel belangrijker
helpen je graag! Maandag, dinsdag en
Deze website kan een uitkomst zijn,
geworden, om elkaar te vinden, maar
donderdag van 09.00 uur tot 13.00 uur
als het je niet meer lukt om je tuin te
ook om verschillende doelgroepen
Bel 085 - 273 14 44 of mail naar info@
verzorgen of wanneer je iemand zoekt
vrijwilligers aan elkaar te koppelen.
westerveldvoorelkaar.nl
om samen leuke dingen te doen. Deze
Omdat Westerveld een erg vergrijsde
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Wensen

Vader is plotseling overleden en met moeder is al jaren geen contact.
De discussie tussen de twee kinderen loopt hoog op. Zoon is er van
overtuig7 dat vader begraven wilde worden. Dochter weet zéker dathij
een crematie wenste. Ze had het er immers nog met hem overgehad
na de uitvaart van oom Berend. Ik moet er enorm om denkendat ze me
geen partij maken in de strijd. Op enig moment besluit ikhet te
benoemen: ‘Ik ben niet degene die de keuze voor jullie kanmaken. En
dat wíl ik ook niet.’ Ze kijken me aan. Ik geef aan dat ik nuvertrek,
maar aan het eind van de middag weer bij hen zal zijn.
‘Laat los wie er gelijk heeft. We weten het immers nietķ’ concludeerik.
‘Probeer eens om aan elkaar uit te leggen wat jij graag zou willenen
waarom.’
Als ik weer aan tafel zit komen we al pratende met elkaar tot het
inzicht dat ze juist zo volhardend waren vanuit het verlangen om het
goede te doen. Simpelweg omdat ze zo enorm van hun vader
houden. Dat het daarom zo akelig voelt dat ze niet goed weten wat
zijn wensen waren. Ze hebben besloten dat vader gecremeerd gaat
worden en later bijgezet wordt in een urnengraf.
De wens om gecremeerd te worden lijkt de meest recente informatie
van vader zelf. En het urnengraf biedt hen de mogelijkheid om toch
naar een plaats te gaan waar ze hem kunnen gedenken, leggen ze uit.
Wilt u uw wensen opschrijven voor uw naasten?
Via contact@omega-uitvaartzorg.nl kunt u hiervoor een gratis boekje
aanvragen. Het verplicht u tot niets.

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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