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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

We kunnen weer steeds vrijer fl adderen
Tijdens de coronaperiode van thuis zi  en hee   Nynke Dorenbos uit Havelte 
zich niet verveeld. Ze hee   voor alle 300 kinderen van OBS De Bosrank een 
vlinder gemaakt. 

Het vlindertje symboliseert dat de 
kinderen straks weer vrij en blij rond 
kunnen fl adderen. De kinderen liepen 
er blij mee in het rond. 

Ook hebben leerlingen bedacht aan 
wie ze het vlindertje van vrijheid 
konden doorgeven.

beslist aan wie de Bronzen Mammoet 
wordt toegekend. De jury bestaat uit 
de volgende personen: Wijnand van 
der Sanden, Vincent van Vilsteren en 
Harry Wolters. Een kandidaatstelling 
moet zijn onderbouwd met 
overtuigende argumenten waarom 
de kandidaat de Bronzen Mammoet 
verdiend (met “bewijsstukken” zoals, 
foto’s, ar  kelen). 

Wie wordt de winnaar van de Bronzen Mammoet
Het OERmuseum bestaat dit jaar 15 jaar. Daarom worden een reeks van 
ac  viteiten georganiseerd. Een daarvan is de toekenning van de Bronzen 
Mammoet. Deze trofee is bedoeld voor de beste amateurarcheoloog in 
onze regio. De Bronzen Mammoet is bestemd voor een persoon, een groep 
personen of een instelling die een bijzondere bijdrage hee   geleverd aan de 
archeologie in de regio Zuidwest-Drenthe. 

Voorwaarde is wel dat het om 
een amateur/groep amateurs 
moet gaan die in de regio ac  ef is 
(geweest). Als voorbeeld kan worden 
genoemd: onderzoek op basis van 
archeologische bronnen; bijdrage aan 
opgravingen; bijzondere vondsten; 
waardevolle publica  es; promoten 
van de archeologie onder een breed 
publiek. Een ona  ankelijke jury 
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De volgende Kei verschijnt op 14 juli 2021. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 7 juli  
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

  4 juli Havelte 10.00 uur Ds. W.H. Eringa (Leek)
11 juli Havelte 10.00 uur ds. Aukje Westra
18 juli Havelte 10:00 mw. T. Koster (Barneveld)

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

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

MUZIEKSPEL, prak  jk voor muziektherapie
Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317

REGELVERMELDING: • 1 regel € 43,00 • 2 regels € 52,00 
• 3 regels € 73,00 • 4 regels € 94,- per jaar (excl. BTW)

Par  culiere adverten  e
Hee   u iets te koop? 

Zet het in De Kei!
€ 0,26 per mm. Min. adverten  ebedrag € 7,50

Noteboomstraat 68 | 7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Relatiegeschenken
Promoot uw bedrijf met een relatiegeschenk bedrukt met uw eigen logo, 

zoals een keycord, dopper, pet, speelkaarten, pennen of kijk op 

www.kleen.nl/relatiegeschenken voor onze catalogus promotiemateriaal 

en relatiegeschenken.

U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat

voor vrijblijvend advies of prijsopgave.
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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

28 juni-3 juli  Collecteweek Na  onaal MS Fonds
30 juni De Kei nr. 13
  1 juli NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol  ngerveld - 10.30 uur
  3 juli  Uitnodiging vrijwilligers duofi ets - opslagloods Vledder, Oosteind 12 - 

10.00 uur
  3 juli Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
10 juli  Feestelijke opening peuterbad en spraypark en 65-jarig bestaan - 

zwembad de Kerkvlekken Havelte - 12.00 uur
10 juli Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
14 juli De Kei nr. 14 - laatste Kei voor de zomerstop

Agenda

Flint

Piet Soerplein

Telkens als ik naar één van de winkels 
rondom het Piet Soerplein loop, geniet 
ik van de mooi beplante rechthoekige 
stroken en de mooi uitgeze  e route 
die ooit door Piet Soer werd gevlogen. 
Zowel de prach  ge planten als het 
informa  ebord over de lokale held 
mogen er zijn. Met enige regelmaat 
ontmoet ik ook een zestal hoveniers, 
mannen die de strijd aanbinden met 
de grote, enigszins schuin oplopende 
strook en het daarop welig  erende 
onkruid. Het lijkt een bij voorbaat 
verloren strijd, want dit gedeelte 
van de groenvoorziening lijkt een 
eldorado voor onkruid en zwerfafval. 
Ik begrijp niet hoe het mogelijk is 
dat op deze strook onder meer een 
slecht gedijende varen en een niet 
bepaald aantrekkelijk stekelgewas 
zijn aangeplant. De plantjes die nog 
in leven zijn stralen een treurnis 
uit die volgens mij pijn doet bij de 
dienstdoende hoveniers. De toekomst 
van de plantjes wordt bepaald door 
een treurigmakende voorspelbaarheid.

Ik begrijp dat de Dorpsgemeenschap 
jarenlang hee   geijverd voor de 
renova  e van het Piet Soerplein. 
Het resultaat mag er zijn, met 
uitzondering van één merkwaardig 
beplante strook. Wellicht kan dezelfde 
Dorpsgemeenschap zorgdragen 
voor een verfrissend alterna  ef. Te 
denken valt aan een strak gazon, een 
beplan  ng zoals in de overige stroken 
of een aantrekkelijke pauzeplek voor 
toeristen en bewoners.

Gheraert Leeu

S  ch  ng “Samen op de duofi ets”

Het duofi etsen vanuit Vledder en Diever gaat 
weer van start vanaf 5 juli 2021.  
Havelte hee   wat meer  jd nodig.
Nieuwe vrijwilligers en deelnemers zijn welkom.

Onze  en duofi etsen en rolstoelfi etsen 
zijn vorig jaar niet gebruikt. Normaal 
begint een nieuw seizoen in mei, drie 
dagen vanuit Vledder, waaronder een 
dag met deelnemers uit de ‘Menning’  
in Wilhelminaoord - op maandag 
vanuit Diever en vrijdags in Havelte.  
De fi etsen zijn in topcondi  e, met 
verbeteringen aan met name de 
elektrische ondersteuning. Alle 
vrijwilligers uit Vledder, Diever en 
Havelte worden zaterdagmorgen 
3 juli om  en uur uitgenodigd bij de 
opslagloods in Vledder - Oosteind 
12 - om ingelicht te worden over 
de veranderingen en om die uit te 
proberen. Dit is essen  eel om veilig 
met een deelnemer op pad te gaan!

Vrijwilligers kunnen zelf aangeven 
wanneer ze willen fi etsen, dus op 
vakan  e of verplich  ngen, geen 
probleem. Wilt u meer weten, 
kom naar de bijeenkomst op 3 juli. 

Voorwaarde - voor zowel vrijwilligers 
als deelnemers - volledige vaccina  e 
en dus in bezit van de registra  ekaart. 

Deelnemers
Alle bekende deelnemers worden 
door ons persoonlijk benaderd. Bent 
u niet meer in staat om zelfstandig 
te fi etsen en nog niet met ons mee 
geweest? Meld u dan aan bij onze 
coördinatoren, dan proberen we een 
keer of het u bevalt.
 
Havelte ->  Jan van Es  0521-351436,  

0623062710
                     Jan de Boer 0521-341388, 

0611055767
                    Piet de Wit 0521-345623

Het kan weer! Gezamenlijk uurtje 
fi etsen, kop koffi  e of thee drinken 
en weer uurtje terug. Buitenlucht, 
beweging en contacten. Doe mee!
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ZZiingen  

  

De Clemenskerk in Havelte was al een poos geopend,  
maar vanaf 27 juni zingen we ook weer.  

U bent iedere zondag van harte welkom! 
 

 

 

Vooraf inschrijven is niet nodig. In verband met de anderhalve meter afstand 
die er gehouden moet worden, laten we maximaal 50 mensen toe. Bij 
binnenkomst noteert u uw naam en telefoonnummer. Als we in beweging zijn, 
hebben we mondkapjes op. De kerkdienst is via de digitale beeldverbinding ook 
thuis te volgen.  

www.pkn-havelte.nl 
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Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389

Eind augustus is het zover! Tientallen uitwisselingsstudenten van over de hele 
wereld maken hun droom waar door een periode ondergedompeld te worden 
in de Nederlandse cultuur en gewoontes. Zo ook de Thaise Vorapan. Voor haar 
zijn wij op zoek naar een gastgezin dat deze enthousiaste student een warm 
thuis kan bieden tot de zomervakan  e 2022.

Vorapan uit Thailand zoekt een warm thuis in omgeving Drenthe

Wie is Vorapan?
De 16-jarige Vora-
pan uit Thailand 
is een op  mis  -
sche en nieuws-
gierige meid. Ze 
kan niet wachten 
om de Neder-
landse musea 
te bezoeken en 
pannenkoeken te 
eten! Daarnaast is 
ze erg benieuwd 

naar de Nederlandse cultuur en hoe 
deze verschilt van de Thaise cultuur. 
Deze rus  ge meid is een echte kat-
tenlie  ebber en een groot fan van 
K-POP muziek. “Toen ik klein was keek 
ik naar documentaires over de wereld. 
Dit gaf mij veel inspira  e om te reizen. 
Nu komt mijn droom eindelijk uit!” De 
Thaise Vorapan beter leren kennen? 
Bekijk haar profi el op onze website.

Familie Romeijnders-Van Ieperen ging 
u voor
Bij Familie Romeijnders-Van Ieperen 
woont sinds september de Japanse 
uitwisselingsstudente Hazuki. “Ik 
raad anderen echt aan om een keer 

een gastouder te worden voor een 
buitenlandse student. Je leert nog 
meer culturen en mensen kennen en 
het is leuk om jonge mensen een kans 
te geven dit te ervaren,” vertelt de 
gastmoeder. Zelfs in Corona  jd is een 
uitwisseling een bijzondere ervaring. 
“Doordat je veel thuis zit, leer je elkaar 
goed kennen. De band wordt steeds 
sterker. En zelfs  jdens deze moeilijke 
periode kan je het beste uit de 
uitwisseling halen. Voor hen is het een 
geweldige ervaring, en voor ons ook!”

Gaat u het avontuur aan door een 
buitenlandse student in huis te 
nemen?
Gastgezinnen wonen verspreid door 
het hele land. Jong of wat ouder, 
alleenstaand of een gezin met 
kinderen? In onze ogen kan iedereen 
gastgezin zijn! Het High School Holland 
programma van Travel Ac  ve biedt 
buitenlandse scholieren de kans 
écht onderdeel uit te maken van de 
Nederlandse cultuur door ze een 
thuis te bieden bij een Nederlands 
gezin en ze hier naar een middelbare 
school te laten gaan. Natuurlijk volgen 
Travel Ac  ve en de studenten de 

Vorapan uit Thailand
 (Foto: Travel Ac  ve)

coronamaatregelen van het RIVM en 
de overheid. 
Een culturele uitwisseling is niet alleen 
een avontuur voor de buitenlandse 
student. Als gastgezin leert u ook 
over de cultuur en inzichten die een 
buitenlandse student meebrengt! 
Staat u open voor een andere cultuur 
met haar taal en tradi  es?

Hoe werkt een uitwisseling?
Gedurende de uitwisseling worden het 
gastgezin en de student begeleid door 
één van onze Local Coordinators. Er 
worden lokale tripjes georganiseerd 
door de Local Coordinator en Travel 
Ac  ve organiseert evenementen 
voor studenten en gastgezinnen 
(als de situa  e rondom Covid-19 dit 
toelaat). Een buitenlandse student 
in huis nemen, is op vrijwillige basis. 
U, als gastgezin, voorziet in kost en 
inwoning. De overige kosten zijn voor 
rekening van de student of Travel 
Ac  ve. 

Bent u nieuwsgierig geworden 
naar de Thaise Vorapan, de andere 
buitenlandse studenten en/of het 
High School Holland programma? 
Neem voor meer informa  e contact 
op met het High School Holland team 
via highschoolholland@travelac  ve.
org, bel gerust naar 085 222 4810 
of bezoek hun website: www.
travelac  ve.nl/high-school-holland.
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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

Vers ambachtelijk Italiaans ijs
en natuurlijk heerlijke 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

Ac  viteiten OERmuseum

OERwandeling Diever
Zaterdag 3 en 17 juli 14.00-16.00 € 5
De wandeling met een ervaren 
gids start bij het museum en gaat 
dan rich  ng het hunebed aan de 
Groningerweg en loopt via de loca  e 
van een door professor Van Giff en 
opgegraven steenkist, langs een 
gra  euvel. Vervolgens wandelen we 
over het landgoed De Heezeberg met 
prach  ge stuwwallen. We eindigen in 
het oude Diever en gaan uiteindelijk 
weer terug naar het museum. U 
komt veel te weten over het ontstaan 
van het land zoals u het nu ziet, 
enerzijds door de natuur gevormd, 
anderzijds door de mens veranderd... 
En natuurlijk ziet u de bijzondere 
nalatenschappen uit de prehistorie. 
De gids zal u er alles over vertellen.
Aanmelden via telefoon of mail 
06-26802024, 
E-mail: wandelingen@oermuseum.nl 
zie verder: OERmuseum.nl 

Archeologische fi etstocht Lhee
10 juli van  10:30 - 12:30 € 5
Fiets met een gids van het 
OERmuseum door een eeuwenoud 
landschap langs een bijzonder 
grafmonument, prehistorische 
boerderijen, gra  euvels, urnenvelden 
en oude akkers. De tocht is ca. 12 km. 
lang en start bij de Bospub, Bosrand 
18 in Dwingeloo. De tocht is minder 
geschikt voor jonge kinderen.
Aanmelden via telefoon of mail 
06-26802024, 
E-mail: wandelingen@oermuseum.nl 
zie verder: OERmuseum.nl

OERwandeling Havelterberg
Op zaterdag 17 juli is een 
OERwandeling gepland op de 
Havelterberg. Onder leiding van een 
gids krijg je  jdens een wandeling 
van ca. 2 uur uitleg over het ontstaan 
van het landschap en het leven van 
de OERbewoners van onze regio. 
De excursie voert je onder meer 

over de adembenemend mooie 
Havelterberg, een aardkundig 
monument uit de een na laatste 
ijs  jd, langs groepen gra  euvels en 
prach  ge hunebedden. Daarnaast 
zie je in het gebied nog diverse 
sporen van de Tweede Wereldoorlog, 
zoals bomkraters, hangars en een 
landingsbaan. Op deze historische 
plekken ontwikkelen zich bijzondere 
natuurwaarden. De OERwandeling 
op de Havelterberg begint en 
eindigt bij het informa  ecentrum 
“Toegangspoort Hol  ngerveld”. De 
toegangspoort vind je net ten noorden 
van Havelte aan de doorgaande weg 
(Helomaweg 18, Havelte) rich  ng 
Wapse-Frederiksoord-Vledder. Er is 
een groot en gra  s parkeerterrein. 
De gids wacht bij het Toeris  sch 
Informa  ecentrum. Aanmelden kan 
telefonisch via: 06-26802024 of via 
e-mail: wandelingen@oermuseum.nl 
(kosten € 5.-)
Meer info : www.oermuseum.nl
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Feestelijke opening peuterbad en 
spraypark bij Zwembad de Kerkvlekken 
in Havelte

Eindelijk is het zover...
De toestellen zijn gearriveerd vanuit Canada. Komende 
week wordt er hard gewerkt om de toestellen te plaatsen, 
aan te sluiten en alles in werking te ze  en. Als dit allemaal 
werkt, getest en gekeurd is willen we dit feestelijk 
openen. 

Burgemeester Riekus Jager komt dit 
doen en wel op zaterdag 10 juli 2021 
om 12.00 uur. Waarbij een ieder is 
uitgenodigd om te komen kijken hoe 
het allemaal geworden is. Want naast 
het spraypark is ook het peuterbad 
volledig verbouwd en voorzien 

van nieuwe tegels, is het terras 
vergroot en hebben we prach  ge 
schaduwdoeken geplaatst. Tevens 
willen we ook heel graag ons 65-jarig 
bestaan vieren met onze gasten. Dit 
was afgelopen 16 juni jl. maar door 
de verbouwing hebben we dit even 

doorgeschoven. We zien jullie graag 
zaterdag 10 juli 2021! 
Vanaf 10 juli gaan de openings  jden 
van het hoogseizoen in. Kijk op onze 
website naar de openings  jden. 
www.zwembaddekerkvlekken.nl/
openings  jden

De collectant van het MS Fonds komt bij u langs
MS Collecteweek van 28 juni tot en met 3 juli

Van 28 juni tot en met 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte plaats van het Na  onaal MS Fonds om geld in 
te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en om de kwaliteit van leven voor mensen met 
mul  ple sclerose te verbeteren. Naar verwach  ng zullen zo’n 10.000 collectanten in hun buurt langs de deuren gaan. 
Daarnaast zullen vele honderden online gaan collecteren.

MS is zenuwslopend
Dat MS een enorme impact hee   op 
(jonge) levens én veel verschillende 
gezichten hee  , maakt het MS 
Fonds momenteel duidelijk in de 
nieuwe campagne ‘Face it. MS is 
zenuwslopend’. In de campagne zijn 
Carla, Winston, Carlien, Kevin en Vera 
te zien. Zij verschillen in lee  ijd en 
zi  en ieder in een andere levensfase, 
maar zij hebben één ding gemeen: ze 
hebben alle vijf MS. 

Kevins (29) grootste angst, nadat hij 
plotseling zijn zicht bijna helemaal 
verloor, was of hij het gezichtje van 
zijn ongeboren zoon nog wel zou 
kunnen zien. Carlien (37) vertelt: 
‘lopen gaat moeilijk, ik heb last van 

vermoeidheid, evenwichtsstoornissen 
en soms zie ik minder goed.’ 
Op www.na  onaalmsfonds.nl/faceit 
laten de vijf op indringende wijze zien 
wat er met hun gebeurd is sinds ze de 
diagnose MS kregen. 

Opbrengst is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Onderzoekers weten nog 
niet waardoor MS veroorzaakt wordt 
en hoe het genezen kan worden. 
Met de opbrengst van de collecte 
investeert het MS Fonds onder andere 
in innova  eve onderzoeken om betere 
behandelmethoden te kunnen vinden. 
Maar ook coacht zij mensen om de 
kwaliteit van hun leven te kunnen 
verbeteren.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68
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 Scan-, print- en kopieerservice van

Bouwtekeningen

T 0522 255449

Het coronavirus vraagt om anders 
collecteren
Vanwege het coronavirus is collecteren 
ook dit jaar anders. Natuurlijk staan 
veiligheid en gezondheid voorop. Er is 
daarom hard en met veel crea  viteit 
gewerkt aan nieuwe manieren van 
collecteren, zoals online met een 
digitale collectebus: h  ps://digicollect.
na  onaalmsfonds.nl/ 

Collectant gemist? 
Ga naar www.na  onaalmsfonds.nl en 
doneer online of maak een digitale 
collectebus aan. Het is ook mogelijk 
om een dona  e over te maken op NL 
92 INGB 000000 5057.
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Adverteren?
in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg 
en Darp, De Molen in Nijeveen 
en De Koegang in Koekange? 
Vraag naar de combinatietarieven.

Van fossiel naar duurzaam

De overgangvan fossiele energie naar duurzame energie 
houdt veel mensen bezig. Je kunt bij alle energie 
leveranciers groene energie afnemen, maar je kunt je ook 
aansluiten bij een lokaal duurzaam energie-ini  a  ef. Er zijn 
steeds meer groepen burgers die gezamenlijk duurzame 
energie willen opwekken. Om dit te realiseren zijn er veel 
energie coöpera  es opgericht. Er zijn er al meer dan 600 
van in Nederland, met meer dan 100.000 leden. 

Ook Westerveld hee   z’n eigen 
energie coöpera  e, de ”Energie 
Coöpera  eWesterveld” (EC/W). De 
EC/W wil met innova  eve technieken 
duurzame energie produceren, 
opslaan en distribueren. Daarbij 
moet je denken aan de produc  e 
van zowel elektriciteit als gas. Het 
doel van de EC/W is om de gemeente 
Westerveld energie ona  ankelijk te 
laten zijn. De EC/W wil de burgers 
helpen die zelf geen zonnepanelen 
of warmtevoorzieningen kunnen 
realiseren.
Op veel daken in Westerveld liggen 
zonnepanelen. Sommige mensen 
hebben daarvoor niet de mogelijkheid. 
’s Nachts leveren de panelen geen 
elektriciteit. De EC/W wil daarom 
collec  eve zonne- en windenergie 
installa  es ontwikkelen om energie 
op te wekken. Daarvoor worden 
verschillende plannen ontwikkeld.
Voor de verwarming van je woning 
kun je gebruik maken van aardwarmte 
of andere warmteopwekking. Voor 
veel mensen is dit niet haalbaar. Voor 
de vervanging van aardgas worden 
plannen ontwikkeld door de EC/W om 

lokaal groen gas 
te produceren. Er 
is in Westerveld 
voldoende biomateriaal beschikbaar 
om in de totale behoe  e aan (groen) 
gas te voorzien. Daarbij kun je denken 
aan mest, GFT afval, bermsnoeisel 
e.d. In feite: alle organisch materiaal. 
Als dit wordt verzameld en in een 
biovergister tot groen gas wordt 
omgevormd, kan dit via het bestaande 
(aardgas) leidingennet verdeeld 
worden over onze gemeente. De 
EC/W is op dit moment bezig met het 
ontwikkelen van een proefi nstalla  e 
voor het vergisten van lokaal bio 
”afval”. Om het gasnet te vergroenen 
is een samenwerkingsverband tussen 
gemeenten, netbeheerders en andere 
coöpera  es nodig.
Een belangrijke stap in verduurzaming 
is energiebesparing. Als veel huizen 
beter worden geïsoleerd en burgers 
beter omgaan met het gebruik van 
energie, zal het energieverbruik fl ink 
kunnen dalen. Dit is een speerpunt 
van de gemeente Westerveld. De 
EC/W hee   een aantal energiecoaches 
die de inwoners van de gemeente 

Westerveld de weg kunnen wijzen 
naar het verduurzamen van hun 
woning.
De EC/W werkt samen met de Drentse 
KEI (een samenwerkingsverband van 
Drentse energie coöpera  es). Energie 
Van Ons is ook een belangrijke partner 
van de EC/W. Via deze organisa  e 
wordt de geproduceerde energie 
verkocht aan burgers die duurzame 
en lokaal geproduceerde energie 
willen gebruiken. Met de gemeente 
Westerveld is een permanent overleg 
gaande om gezamenlijk het doel van 
energieneutraal te bereiken.
De EC/W zoekt nog vrijwilligers met 
kennis en ambi  e op de werkgebieden 
van woningverduurzaming en 
landbouw, biochemie en vergis  ng en 
mobiliteit. Meer informa  e over de 
Energie Coöpera  eWesterveld en de 
verschillende projecten is te vinden 
op de website: www.ECWesterveld.
nl. Ook het inschakelen van een 
energiecoach is via deze website aan 
te vragen.

Het Noteboompje.nl

In de tuin
TUINPOSTERS
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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.

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

De foto is genomen op 17-10-2020. 
In onze voortuin zoals wij de site al  jd noemen. 

Foto: de O  ertjes uit Havelterberg

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

U I T N O D I G I N G

ALGEMENE LEDENVERGADERING
DORPSGEMEENSCHAP HAVELTE,

Defi ni  ef vastgesteld voor 8 september 2021

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering.
Datum: Woensdag 8 september 2021
Aanvang:  20.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)
Loca  e:  De Veldkei, Veldkamp 77 te Havelte

De gehele vergadering is toegankelijk voor leden 
en overige belangstellenden. Bij eventuele stemming 
mogen alleen leden hun stem uitbrengen.
Zoals het er nu uitziet kunnen we straks weer 
met meerdere mensen bij elkaar komen en hee  
het bestuur de ALV defi ni  ef vastgesteld voor 
8 september 2021.

Agenda:
• Opening en mededelingen door voorzi  er Rob van 

den Brink
• Voorstellen zi  ende en mogelijke nieuwe 

bestuursleden
• Vaststelling notulen van de Algemene 

ledenvergadering 2020
• Financieel jaarverslag 2020 / begro  ng 2021
• Bevindingen van de kascommissie, bestaande uit 

Annelies Melchers en mevr. Bloemendaal
• Benoemen van nieuwe kascommissie
• Terug- en vooruitblik door de Werkgroep Zorg en 

Welzijn
• Terug- en vooruitblik door de werkgroep Wonen
• Rondvraag
• Afslui  ng offi  ciële gedeelte door de voorzi  er
• Pauze
• Toekoms  g Wonen in Havelte, Utopie?
• Afslui  ng door de voorzi  er

Namens het bestuur van Dorpsgemeenschap Havelte
Huib de Wit secretaris / 0653-99347

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759
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Havelte Sportshirt te bestellen op
https://ilovemeppel.nl/havelte
Overige shirts via drukkerij@kleen.nl

€ 1750
vanaf

T-shirt, sportshirt
of poloshirt ‘Hunebedden’
Op de achterzijde bedrukt met plaatsnamen 
van wereldsteden, waaronder Havelte 
en op de voorzijde een afbeelding van de Hunebedden.

Verkrijgbaar in dames- en herenmodellen. 

T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl A
lle

s 
vo

or
 je
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lu

b

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Verenigingsdrukwerk Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v
. Oranje Zwart

v.v
. Oranje Zwart

Opgericht 1 april 1949

rtrrrttttt

Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, 

in Meppel en omstreken.

Sportpark ’Dee  BBBoBooovvvennb

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

Kijk op:

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 
verspreidingsgebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto 
een verhaaltje schrijven.

We zien uw inzending graag tegemoet.
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Bijzondere vondst in het Hol  ngerveld

Ik had een vuurjuff er op de foto gezet, waarbij bleek dat 
deze meerdere bolletjes onder aan het lij  e had.
Vervolgens de Vlinders  ch  ng benaderd met de vraag of 
zij wisten wat dit was.

Hun antwoord: ‘Het zijn inderdaad  
de larven van watermijten die op 
deze vuurjuff er zi  en. Er zijn een 
redelijk aantal soorten die ieder op 
zijn eigen specifi eke plek op een libel 
parasiteren. Wanneer er teveel mijten 
op een libel komen kan deze bezwijken 
aan de mijtendruk. Voor een watermijt 
is dat ook noodlo   g. Deze libel lijkt 
mij behoorlijk geparasiteerd. Het 
zorgt ervoor dat de libel minder alert 
wordt en zo een makkelijkere prooi 
voor andere predatoren. De larve van 
de watermijt zoekt in het water een 
larve van een libel. Wanneer de libel 

uitsluipt dan zoekt 
de larve zijn plekje 
op de libel. De 
larve klampt zich 
stevig vast aan de 
libel en steekt met 
zijn monddelen 
en scheiden een 
stof af die ervoor 
zorgt dat het 
weefsel oplost. 
Hiermee voedt de larve zich, na zo’n 
18-20 dagen laten ze zich weer in het 
water vallen en kunnen ze hun cyclus 
voortze  en. Volgens een ar  kel uit 

1997 komen er 8 verschillende soorten 
voor op de vuurjuff er. Er zijn echter 
veel meer soorten.’
 
R. Brandsma

Foto: R. Brandsma

Kilte
De  jd die ooit voortdenderde

vertraagt nu tot een
spelonkach  ge s  lte 

in de overtreff ende trap.
Niet meer overgeleverd aan haar 

genade, 
sla ik mezelf gade

als minnaar
in een antraciete ballingschap.

Louis

Stukje Natuur: Slakkenaaskever
Net als veel andere mensen ben ik ook aan het wandelen geslagen  jdens de 
corona  jd. Het is een van de weinige dingen die je kunt doen, immers veel 
zaken zijn gesloten of beperkt toegankelijk. Gelukkig kost het wandelen in 
de buitenlucht niet veel. Misschien zul je een paar nieuwe wandelschoenen 
moeten aanschaff en omdat ze versleten zijn (in mijn geval) of je had nog nooit 
een paar gekocht.

Voor mijn wandelingen vertrek ik 
meestal vanuit mijn huis en loop een 
 ental kilometers in een van de vier 

windstreken. Echter de omgeving van 
Koekange heb ik zo langzamerhand 
wel gezien, dus ik wijk af en toe uit 
naar wandelroutes ergens in de 
buurt. Nu ben ik al jaren gids op het 
Dwingelderveld en daar zijn meerdere 
wandelroutes uitgezet. Op een 
zonnige dag heb ik met mijn vrouw de 
nieuwe Jac. P. Thijsse Wandelroute 
(13 km) gelopen. 
De wandeling begon die dag al goed, 
na 2 km zagen en hoorden we op het 
uitgestrekte heideveld de kraanvogel. 
Na nog eens 3 km kwamen we bij 
het Smitsveen, een meertje uit de 
laatste ijs  jd dat tegen een bosrand 
aanligt. Toen we naar een stel 
kuifeenden stonden te kijken, zagen 
we ineens op het pad een tweetal 
kevers lopen die ik niet herkende. 

Met een handig programma op mijn 
mobiel was het eenvoudig na te 
gaan welk insect het was. Het bleken 
twee slakkenaaskevers te zijn. Die 
was ik  jdens mijn studie nog nooit 
tegengekomen.
De slakkenaaskever is een middelgrote 
tot grote (10-16 mm) zwart of bruine, 
sterk glimmende, onbehaarde 
aaskever. Op zijn dekschilden bevinden 
zich enkele lengteribbels. Gezien 
zijn naam mag het duidelijk zijn dat 
zijn voedsel voornamelijk uit slakken 
bestaat. Met name huisjesslakken 
staan bij hem op het menu. 
Nu zou je kunnen bedenken dat je 
hem graag in jouw tuin zou willen 
hebben, echter hij komt vooral in 
bosach  g terrein voor. Daar is hij een 
algemene verschijning.

Paul Men  nk 
(paul@paulmen  nk.nl)
 

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Adverteren?

www.facebook.com/
regiobladdekei

Like De Kei 
op Facebook
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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. 

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.

Aan tafel zit een echtpaar. Zestigers. De leeftijd waarop je met
pensioen zou moeten gaan. Zij gaat dat niet; ze gaat binnen enkele
maanden overlijden. Hij ook niet: wat moet hij straks thuis doen
zonder haar? We praten over hoe het is om met die wetenschap elke
dag op te staan. Zo goed en zo kwaad als het gaat te ‘leven’. Er zijn
kinderen. Vier twintigers. Ze zucht: ‘Hoe moet het nu straks met hen?
Ik vind het zo erg!’ Ze haalt diep adem en begint te vertellen. 
Over hoe het er uit moet gaan zien op de dag van haar uitvaart. 
‘Maar kan dat allemaal wel?’ Ik bevestig haar vraag.

In de maanden die volgen bereiden we steeds meer voor. Een half jaar
later versturen we de rouwkaarten in enveloppen die gemaakt zijn van
kaarten uit oude atlassen. Gemaakt door haarzelf, samen met haar
zussen. Ze had zo graag meer gereisd. Het kwam er niet van. 
‘Ik ging op reis in alle boeken die ik heb gelezen.’ Op de voorkant van
haar kaart staat een afbeelding van een figuur in een bootje op een
groot meer. In het bootje een enorme stapel boeken. Verder niets.

VOORGESPREK

 Groeten aan
de ganzen

Tijdens de afscheidsdienst spreken mensen die haar lief hadden. Haar zus, vriendin en haar
kinderen. Alle vier. En ondertussen wordt er gegeten. Alle gasten hebben op haar verzoek iets
lekkers meegenomen. Want zo deden ze dat altijd: samenzijn is samen eten. Tot slot bedankt
haar echtgenoot haar in een liefdevolle speech voor het leven dat ze samen mochten leven. 
Wanneer we haar hebben begraven en haar gezin nog rond het graf staat vliegt er een vlucht
ganzen over. 
Twee jaar later krijg ik een uitnodiging voor de première van een toneelstuk. 
Het gaat over alle gevoelens die wij mensen hebben rondom sterven en het verliezen van een
geliefde. Het is geschreven door háár zoon en hij gaf het 
stuk een prachtige titel mee: ‘Doe de groeten aan de ganzen.’ 
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