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Op werkdagen
tussen 16.00 en 18.00 uur
bereikbaar om afspraken
te maken.
Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250

Aart van Vliet

Een wilde boel

Het begon met een brief aan de kerkenraad. De schrijfster schetste het beeld
van oude Engelse kerkjes, omringd door verwilderde hoven met allerlei
soorten grassen en bloemen. Ze vroeg of zoiets in Havelte ook mogelijk was.
Insectenrijkdom in plaats van een verdwaalde hommel tussen kort gemaaide
grassprietjes.
Helaas, de kerkenraad, het bestuur
van de kerk, vreesde dat dit niet ging
lukken. Ook een verwilderde tuin vraagt
veel onderhoud, wie gaat dat doen?
Bovendien groeit er weinig rondom de

kerk, omdat de bomen al het water
opzuigen. Maar kerkrentmeesters, de
mensen die belast zijn met het beheer
van kerkelijke grond en gebouwen,
kwamen met een plan. Op de hoek
van de Eursingerkerkweg
en Torenakkers konden
ze een stuk grond
inzaaien met een
wildbloemenmengsel.
Aldus geschiedde.
Op de foto ziet u de
tuinploeg van de kerk
voorbereidingen treﬀen.
Het wordt een wilde boel.
Zo mogen wij het graag
zien!
Aukje Westra

Klaas Wierenga en Albert Willems
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Belangrijke Informa e

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte

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.

17 mei online
24 mei online

10.00 uur Mw. P. van der Zee (Havelte)
10.00 uur Ds. Aukje

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

Antwoord woordzoeker

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

Het antwoord op de woordzoeker in Kei nr. 9 is:
Westerveld

Beweegcoaches achter de schermen ac ef!
De ontwikkelingen rondom het coronavirus treﬀen ook ons. We zijn erg blij dat de maatregelen rondom sporten en
bewegen voor jeugd zijn versoepeld en we verenigingen en het onderwijs weer mogen ondersteunen om de draad op te
pakken.
Achter de schermen zijn wij acƟef om
inwoners te bereiken en de boodschap
van gezondheid en bewegen over
te brengen. Juist in deze Ɵjd is
het belangrijk om in beweging te
blijven en de gezondheid posiƟef te
beïnvloeden.
Door de crisis gaan veel acƟviteiten
van ons 5-jarig jubileum niet door.
SpijƟg, maar niets aan te doen.
We hebben nog een aantal leuke
verrassingen in peƩo die wel

doorgaan! Na de zomer meer hierover.
In mei en juni staan ‘de maanden
van de voeding’ gepland. We geven
hier een digitale invulling aan, door
gebruik te maken van onze social
mediakanalen. Het project ‘Vers uit de
tuin’ gaat gewoon door. Mensen met
een moestuin kunnen zich aanmelden
via de website om groenten en fruit
aan te bieden aan buurtgenoten.
HeeŌ u vragen of hulp nodig?
Neem contact op met ons door

te mailen naar beweegcoaches@
gemeentewesterveld.nl of te bellen
met 14 0521.
Wij hopen iedereen snel weer in
goede gezondheid te zien en we
hopen door te mogen gaan met
‘Westerveld in AcƟe!’, zoals we dat
deden.
Blijf gezond! En, blijf in beweging!
Gezonde groeten,
Beweegcoaches
gemeente Westerveld

Klusbus

Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
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Praktijk voor:
energetische sportmassage / therapieën
Pedjit (Indonesische massage)
orthomoleculair gerichte consulten
Energetisch therapeut / sportmasseur
Martijn Haveman
www.spirit-treatments.nl 06-33674073
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Flint

Pro Rege Fiets 3-daagse gaat niet door

Het dagelijkse coronanieuws op TV
en in de krant bleek in toenemende
mate zijn stofwisseling te vertragen.
Het leek wel of er sinds de uitbraak
niemand meer in zijn lichaam
woonde. Het vacuüm in zijn brein
liet zich maar uiterst langzaam
vullen. Zijn gemoedstoestand was
belabberd en van narigheid keek
hij naar Tv-programma’s die hem
vroeger niet aanstonden. Als er iets
goed bleek voor het a reken van
elke vezel geloof, hoop en liefde, dan
was het wel de troost-Tv. Hij voelde
zich een asceet in een cel, zonder tot
de geestverruimende ervaringen te
komen die hierbij normaal gesproken
werden beoogd. Hij droomde dat hij
op de Vesuvius stond, op het punt
van uitbarsten. Veel herinneringen
raasden als een storm over zijn
zintuigen. Nodeloos pessimisme en
ongefundeerd op misme streden om
voorrang in zijn hoofd. Zijn gedachten
vielen elkaar steeds meer in de rede
en zijn wereld verdween steeds meer
achter gesloten deuren. Hij raakte
sociaal totaal verweesd.
Echter, aangekomen op de bodem
van de put, gooide hij het roer om. Hij
kwam in beweging en keek naar wat
er wél was. Dat bleek in Havelte heel
veel te zijn: Hij zag vriendelijke en blije
kinderen, sympathieke en behulpzame
buurtgenoten, de prach ge natuur in
volle bloei, pu ertjes en goudvinken
in zijn tuin, jonge spreeuwen onder
de dakpannen van zijn woning,
vriendelijke medewerkers bij Albert
Hein en hij ontving vele telefoontjes
van zijn kinderen, zijn familie en zijn
HTC-tennismaatjes.
Gheraert Leeu

Dit voorjaar zou voor de 24ste keer vanuit het Echo’s Home in Darp/Havelte
een fiets 3-daagse worden georganiseerd. Een evenement waar deelnemers uit
de regio en ver daar buiten aan mee doen.

Corona

Door de overheidsmaatregelen
rondom de coronacrisis kan de
gezellige fietstocht dit jaar helaas niet
doorgaan. Het organisa ecomité is van

plan om volgend voorjaar weer mooie
routes uit te ze en in de omgeving
van Darp/Havelte. Meer informa e
vindt u op www.fietsenprorege.nl.

Inzendtermijn wedstrijden Vogelwacht verlengd
Het VogelfesƟval Westerveld dat op 29 april zou plaatsvinden mag dan zijn
uitgesteld, de drie speciale wedstrijden voor de jeugd gaan wel door. Sterker
nog, de inzendtermijn is verlengd naar 1 juli, vlak voordat de zomervakanƟe
begint voor de basisscholieren in de gemeente Westerveld en omgeving.
Het gaat om de volgende wedstrijden:
1. Wie maakt de origineelste foto van
de wilde eend, de vogel van het jaar
2020?
2. Wie maakt het mooiste logo voor
de nieuwe jeugdgroep van de
Vogelwacht Uﬀelte e.o.?
3. Wie bedenkt de beste naam voor
die jeugdgroep van de Vogelwacht?

In de oorspronkelijke plannen zou
burgemeester Jager de prijzen
uitreiken jdens de opening van
het Vogelfes val op het terrein van
Hol nger Schaapskudde in Havelte. Op
dat fes val zouden alle werkgroepen
van de Vogelwacht zich presenteren.
En zouden de beste foto’s op groot
formaat worden tentoongesteld.

De kinderen kunnen hun foto’s,
logo’s en namen insturen naar
jeugdcommissievwu@gmail.com.
Met vermelding van hun naam en
lee ijd en eventueel de naam van
de school. Voor de orgineelste,
grappigste, fraaiste inzendingen liggen
mooie prijzen zoals verrekijkers en
vogelboeken te wachten.

A ankelijk van de
regeringsmaatregelen i.v.m.
het besme ngsgevaar van het
coronavirus bekijkt de Vogelwacht
wanneer het vogelfes val wel kan
worden gehouden. Mogelijk aan het
einde van de komende zomervakan e,
jdens de herfstvakan e of in het
voorjaar van 2021.

Adverteren?
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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
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respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto
Lariks / Douglas ﬁjn bezaagd
22 x 200 250 / 300 / 450 lang
17 x 140 geschaafd 180 lang

Tuinhout geïmpregneerd
17 x 140 geschaafd 400 lang
17 x 165 ﬁjn bezaagd 180 lang
18 x 205 ﬁjn bezaagd 360 lang

€ 1.95 p/m
€ 3.50 p/st
€ 3.95 p/st
€ 2.25 p/st
€ 6.30 p/st

Zweeds rabat

28 x 145 Syberisch Lariks 400 lang
€ 1.75 p/m
24 x 175 (zwart) geïmpregneerd 420 lang € 2.75 p/m
24 x 195 (zwart) geïmpregneerd 400 lang € 2.95 p/m

Vlonderplanken
27 x 145 Douglas 400 lang
25 x 145 Hardhout 125 en 150 lang

€ 2.50 p/m
€ 4.50 p/m

In de maand mei

aangepaste
openingstijden:
di, wo, do, vr en za
van 09.30 tot 12.00 uur

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
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Oosterstraat 2 • 7963 AC Ruinen
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ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?
In verband met de
Coronacrisis volgen wij de
richtlijnen van het RIVM.

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP

Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij

kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

ons terecht voor een

Ook container verhuur

bespreking en kunnen
akten op ons kantoor

www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
0521-341285

worden ondertekend.

Stotijn

notariaat & mediation

Op woensdag t/m zondag open
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!
Alleen aĬalen.

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

Voor menu en openingsƟjden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473

www.pizzariminihavelte.nl

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Agenda
13 mei

De Kei nr. 10

26 mei

Oud papier Havelte

27 mei

De Kei nr. 11

10 juni

De Kei nr. 12

10 juni

Alzheimer Trefpunt Westerveld; film-/theatervoorstelling - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.00 uur

24 juni

De Kei nr. 13

30 juni

Oud papier Havelte

7 okt.

Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Eendagsbestuur

14 okt.

Mammoetmiddag op de HolƟnger Poort; speciale acƟviteiten voor kinderen o.a. stenen vilten, spelletjes ed.

15 okt.

Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur

4 nov.

Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Burgemeester Jager lezing

19 nov.

Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur

17 dec.

Vrouwen van Nu Havelte; Kerstavond (donderdag)

17 dec.

Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur

20 dec.

Lichtjeswandeling door het HolƟngerveld; een sfeervolle wandeling in het teken van het aloude kerstverhaal

LET OP!

Haiku

In verband met het coronavirus zou het kunnen zijn dat bepaalde
acƟviteiten afgelast/opgeschort worden. Voor meer informaƟe adviseren
wij u contact op te nemen met de organisaƟe.

Dansende vliegen
boven de staart van het paard
azen op de kont.

De redacƟe van De Kei
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Havelter Volksfeest
Beste inwoners van Havelte, en andere fans van het Havelter Volksfeest,
Er is vanuit de overheid en de gemeente geen duidelijkheid over wat er na 1 september op het gebied van
evenementen wél mag. Er is daarnaast geen zekerheid over wanneer die duidelijkheid verwacht kan worden. Onze
vergunningaanvraag wordt op dit moment in elk geval niet in behandeling genomen.
Het Volksfeest van Havelte wordt
betaald uit advertenƟe- en
sponsorgelden en daarnaast uit
donaƟes van de bevolking. Wij vinden
als bestuur niet dat we hier risico’s
mee mogen nemen. De financiële
verplichƟngen voor de organisaƟe die
wij tot dit moment zijn aangegaan

zijn nog beperkt, en grotendeels op
te vangen doordat geboekte bands
bereid zijn het optreden (kosteloos) te
verplaatsen naar een datum in 2021.
Dit alles heeŌ ons, naast uiteraard de
gezondheidsrisico’s, doen besluiten
om het Volksfeest Havelte in 2020 niet
door te laten gaan.

Iedereen die donateur is van het
Volksfeest bedanken we hiervoor
hartelijk. Dit jaar zal er geen
automaƟsche incasso plaatsvinden
maar volgend jaar hopen we met uw
steun weer een fantasƟsch feest te
organiseren.
Namens het bestuur SƟchƟng
Volksfeest Havelte

Bureaus
op maat gemaakt

Het Noteboompje.nl
6

De Kei - 5e jaargang nr. 10 - 13 mei 2020

Dit jaar
geen
Medaille

De Zwem4daagsecommissie Havelte moet helaas mededelen, dat dit
jaar de Zwem4daagse in ons mooie zwembad De Kerkvlekken niet
door zal gaan.
De Zwem4daagse wordt al jaren mede mogelijk gemaakt door onze
lokale sponsoren. We hopen dan ook dat we volgend jaar mede door
hun medewerking weer een spetterende Zwem4daagse kunnen
organiseren.
Bedankt voor jullie steun in de afgelopen jaren, nu steunen wij jullie!
Briluniek Henk Zwiers
Chinees Restaurant Long Pin
Drukkerij J. & J.
Garage Koops
Installatie Buro J. Beenen
Uw Slager Van Dalen
Struik Handelsonderneming Havelte
Rietdekkersbedrijf F. Knol
Slijterij en tap verhuur Havelte
Start Schoenenservice en Podologie
Stukadoorsbedrijf Struik B.V.
The Read shop De Kijkdoos
Theehuis ’t Hunebed
Univé West-Drenthe
Vredenburg tweewielers
Zipper Verstelwerkzaamheden van kleding
Rimini IJssalon en Pizza
Albert Heijn Abe Brouwer
Bruggeman
Bakkerij Bergman nu Bakkerij Strampel
Snoeken Wonen Uffelte
SBD Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
Hoveniersbedrijf Comfortuin
Activiteitencommissie Zwembad de Kerkvlekken
Loonbedrijf-grondverzet-groentechniek Fa J. Leffers en Zn
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Wij leveren Coronapreventie- en communicatieproducten,
zoals vloerschermen, desinfectiepalen, vloerstickers, banners en posters.

www.kleen.nl

Coronapreventie

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u
bij ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc.
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts,
truien en babyartikelen, zoals slabbetjes, badcapes en knuffels.
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