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Op werkdagen 
tussen 16.00 en 17.00 uur 
bereikbaar om afspraken 

te maken.

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17, 7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

Geen feest maar wél een hart onder de riem
Geen feest in Uff elte? Dan doen we dit jaar wél straatversiering! De 
buurtvereniging Egginkstraat e.o. in Uff elte wil graag iedereen een ‘hart onder 
de riem steken’ en hangt de hele maand juni liefdevolle versiering buiten. 

De vijf bestuursleden van de 
buurtvereniging hoefden er niet 
lang over te deba  eren. In verband 
met de coronamaatregelen kan 
hun buurtbarbecue aan de Drentse 
Hoofdvaart niet doorgaan. Ook 
het dorpsfeest en versierde wagen- 
optocht in het dorp Uff elte kan niet 
op de tradi  onele manier doorgaan. 
Voor de buurtvereniging voelde dat 
niet goed. 

Daarom besloten ze om het er niet 
bij te laten zi  en. Het thema ‘liefde’ 
is juist wat we nodig hebben in deze 
moeilijke  jd, vonden ze. ‘We moeten 
allemaal wennen aan de 1,5 meter 

maatschappij en veel ac  viteiten 
kunnen op dit moment niet doorgaan. 
Afspreken met familie en vrienden is 
niet meer vanzelfsprekend.’ 
Aan een oproep in de hele buurt 
om hartenslingers te bestellen werd 
massaal gehoor gegeven. 

Juist omdat de ligging aan de vaart 
en Rijksweg zich er voor leent wil de 
buurtvereniging alle voorbijgangers 
een hart onder de riem steken. 
Ondertussen blijkt dat ook de 
feestcommissie van het dorpsfeest 
Uff elte een alterna  ef programma 
aanbiedt. Uff elte maakt er samen wat 
moois van.  

V.l.n.r. Geke Kiers, André Elken, Mariska Kruithof, Peter Zuidema, Gea Wanders



2 De Kei - 5e jaargang nr. 12 - 10 juni 2020

De volgende Kei verschijnt op 10 juni 2020. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 3 juni  
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

14 juni Havelte 10.00 uur Ds. Vijko Top
21 juni Havelte 10.00 uur Dhr. J. Koops (Oosterwolde)

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

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

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

70.000 euro extra voor muziekonderwijs op Drentse basisscholen
Drenthe krijgt 70.000 euro uit de landelijke regeling MuziekMatch. Met dit geld ze  en verschillende par  jen zich in om 
structureel en duurzaam muziekonderwijs op de basisscholen in de provincie te realiseren. In 2019 ondertekenden 51 
par  jen Muziekakkoord Drenthe, waarin ze aangaven zich gezamenlijk in te spannen voor goed muziekonderwijs voor 
alle kinderen in Drenthe. De beoordelingscommissie schrij   over de Drentse aanvraag: ‘Een mooi en degelijk plan met 
grote betrokkenheid van de scholen en overige par  jen dat steunt op een sterk akkoord met zeven inspirerende en 
geprofessionaliseerde ambi  es’. 

Muziek op alle scholen 
In het Muziekakkoord staat als eerste 
ambi  e ‘Alle kinderen van nul tot 
twaalf jaar in Drenthe hebben het 
recht op goed muziekonderwijs en 
ieder kind moet de kans krijgen zijn 
muzikaliteit te ontdekken, ongeacht 
de plaats waar hij of zij woont’. Deze 
ambi  e moet gerealiseerd worden 
door leerkrachten te trainen, de 
samenwerking tussen scholen, 
muziekverenigingen en podia te 
s  muleren en muziek in te ze  en bij 
vakken als aardrijkskunde, rekenen en 

geschiedenis. Voor de leerkrachten 
worden workshops en speciale 
bijeenkomsten georganiseerd. Het 
idee is dat als leerkrachten vertrouwd 
zijn met muziek, muziekinstrumenten 
en de hedendaagse digitale 
mogelijkheden zij vanzelfsprekend 
met muziek aan de slag gaan. Ook 
studenten van de pabo worden 
de komende jaren opgeleid tot 
leerkrachten die goede muzieklessen 
kunnen geven. Uiteindelijk moet 
muziek een vast onderdeel zijn van 
het wekelijkse lesprogramma op 
de scholen en in de kindcentra in 
Drenthe.

Impuls Muziekonderwijs
De afgelopen vier jaar hebben 
58 scholen in Drenthe al kunnen 
investeren in hun muziekonderwijs, 
dankzij de subsidieregeling Impuls 
Muziekonderwijs. Zo werkten 
leerkrachten samen met vakdocenten 
om hun eigen vaardigheden op het 

gebied van muziek te vergroten. 
Dankzij de MuziekMatch kunnen de 
ervaringen van deze leerkrachten 
worden gedeeld met andere scholen. 
Na de zomervakan  e start een 
nulme  ng op alle basisscholen in 
de provincie om te kijken hoe vaak 
scholen op dit moment aandacht 
aan muziek besteden en bij welke 
ac  viteiten ze hulp nodig hebben. Als 
scholen nog geen muzieklessen geven 
wordt onderzocht waarom dat zo is. 
Scholen worden ges  muleerd 
samen te werken met lokale 
 muziekverenigingen en musici, 
waardoor kinderen aangemoedigd 
worden ook na school  jd muziek 
te maken. Voor ouders die dat niet 
kunnen betalen is er het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur. In oktober vindt er 
een congres plaats voor schoolleiders 
en leerkrachten in theater De Tamboer 
in Hoogeveen. Zij horen dan hoe zij 
hun collega’s kunnen inspireren tot 
meer muziek in de klas.
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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
Alles is  jdelijk
Tijdens mijn middelbareschool  jd 
had ik vele ijzers in het vuur. Ik 
weet nog als de dag van gisteren 
hoe ik me kon verheugen op de 
eerste edi  es van Pinkpop, een 
spor  eve carrière, onstuimige 
contacten met mooie meiden, goede 
studieresultaten, zeker ook voor mijn 
serieus toezichthoudende vader,  
muziek van Bob Dylan, The Beatles, 
Cuby and the Blizzards, The Doors 
en vele anderen, interrailen naar 
Amsterdam en Zandvoort. Het was 
een inspirerende en spannende   jd 
waarin rust, regelmaat en reinheid 
 jdelijk werden vervangen door 

herrie, hec  ek en heisa. Toen mijn 
zwarte haar inmiddels langs de slapen 
was bestrooid met as, was de jeugdige 
overmoed aanmerkelijk verminderd 
maar de meeste herinneringen op 
mijn zolder hadden door de jarenlange 
ballingschap hun glans nog niet 
verloren.
Ik gun de huidige genera  e van jonge 
mensen, zeker in deze moeilijke 

Coronavirus tre   ook het Chamadron!

Het bestuur van de S  ch  ng “vrienden van het Chamadron” hee   moeten 
besluiten dat dit jaar (2020) alleen de gastchamadronnisten een concert geven. 
Door het coranavirus is de toegang tot de toren voor publiek gesloten, stoelen 
worden op gepaste afstand op het grasveld klaargezet.

De concertdata: 
18 juli: Arian van de Mark, Assen
25 juli: Frits Kaan, Assen
1 aug.: Ingeborg van Dokkum, Uchelen
8 aug.: Frits Kaan, Assen
15 aug.: Jaap Heeringa, Dokkum
22 aug.: Ingeborg van Dokkum, Uchelen

Tijd: 16.00 tot 16.35 uur
Loka  e: Clemenskerk, Uff elterkerkweg 
1,  9771 PP Havelte.
Info: Arend Nijmeijer, 
tel.: 0521-343418  
Eventueel aanmelden per mail: 
nijme251@planet.nl

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 juli elke dag geopend 
voor pizza en ijs!

Voor menu en openings  jden: zie website

 jd, van harte hun gitaar, reislust, 
examenfeesten, een leven vol liefde, 
Lowlands en Zwarte Cross, als opstap 
naar een zinvol leven. Nu helaas 
geen muziekfes  vals, EK voetbal, 
songfes  val, met z’n allen in de bus 
naar Giethoorn of Spanje maar een 
suff e, duff e quarantaine en het risico 
lopen een bekeuring te krijgen als 

je met z’n vijven bij elkaar staat op 
het Piet Soerplein. De samenleving 
hee   nog even  jd nodig om de bal 
weer in het spel te brengen, maar het 
brandende verlangen van de jeugd 
om de  jd te versnellen, begrijp ik 
volledig.

Gheraert Leeu
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De winnaars van Toekomstdenken
De negen winnaars van het talentontwikkelingstraject Toekomstdenken zijn vrijdag 5 juni in CBK Emmen bekend 
gemaakt. De prijs voor de Drentse beeldende kunstenaars bestaat uit een masterclasstraject, waarin zij onder 
professionele begeleiding gaan werken aan nieuwe kunstwerken die ze van maart tot mei volgend jaar mogen 
exposeren in CBK Rensenpark in Emmen. De jury koos acht winnaars. Het publiek koos voor de fotoserie “Nederland na 
de zeespiegels  jging” van Jan Eric Krikke.

Hilja Staal uit Assen is met haar 
tex  elkunstwerk EARTHCAKE één van 
de winnaars. De jury was unaniem 
in haar beslissing. Het werk van Hilja 
verbeeldt volgens de juryleden in al 
zijn eenvoud het ‘toekomstdenken’ 
op sterke wijze. Ook Janny Smit 
(Dwingeloo) kreeg alle stemmen 
van de jury. Haar “eikeltje in 
messingdraad” en video zijn speels, 
maar ook medita  ef en laten goed het 
voortgaan van de  jd, en daarmee het 
leven, zien, meent de jury. 
Kunstenaar Nicoline Goris (Meppel) 
zegt zelf dat haar installa  es ontstaan 
bij toeval. De jury zegt hierover: “De 
poë  sche installa  e met water en 
een bewegende arm is bij elke veeg 
weer anders, net als het leven zelf”. 
Het gevlochten werk Vessel no. 2 
van Esmé Hofman (Wapse) werd ook 
enthousiast ontvangen. De enorme 
kracht van dit mysterieuze object was 
de reden voor het masterclass  cket. 

Andere winnaars 
waren Eveline 
Villerius (Ruinen), 
met haar heldere 
collage-tekeningen 
van hoog niveau, 
Sandra Kip 
(Emmen) met 
een sfeervolle 
in  eme foto van 
een oud persoon 
in bed en Monique 
Temmen (Emmen) 

met een grote zwartwit-tekening die 
een microscopisch beeld toont. Het 
werk roept volgens de jury een reeks 
van associa  es op, zoals die van het 
coronavirus die ons bang maakt en 
de wereldeconomie ontregelt. Bert 
Heemstede (Roden) toont misschien 
wel het meest poë  sche werk in de 
exposi  e. Zijn werk ontroert en laat 
op een eenvoudige, bijna tedere 
manier de verbondenheid zien tussen 
mens en dier. Ook hij kreeg een 
masterclass  cket.

Publiekslieveling
Het publiek mocht  jdens de 
tentoonstelling Toekomstdenken 
ook een stem op een favoriet werk 
uitbrengen. Voor de coronacrises, en 
de slui  ng van CBK Emmen, werden 
281 stemmen geteld. Jan Eric Krikke 
kreeg de meerderheid van deze 
stemmen. Ook hij mag nu deelnemen 
aan de masterclasses die op 20 juni 

van start gaat. De masterclass  ckets 
zijn een aanmoediging voor de 
kunstenaars om nieuwe stappen te 
maken in verdere professionalisering 
van hun werk én beroepsprak  jk.

Jury
De jury bestond uit Joop Striker, 
Ki  y Boon, Loes Heebink, Maria 
Berkhout en Peter Veen. Dit zijn ook 
de boegbeelden van het project die de 
kunstenaars de komende maanden, 
samen met de boegbeelden uit 
Overijssel, verder begeleiden in het 
traject. 

Toekomstdenken is een 
par  cipa  eproject en 
talentontwikkelingsprogramma van 
S  ch  ng Kunst & Cultuur en S  ch  ng 
Beeldruimte uit Overijssel. Het project 
daagt kunstenaars uit om over hun 
eigen grenzen heen te kijken, zich te 
verdiepen en eventueel crossovers 
aan te gaan. Het project bestaat uit 
inspira  edagen, verdiepingsdagen, 
workshops, lezingen én exposi  es.

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

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.

TE KOOP
Vouwwagen Tago Se  ler 

bouwjaar 2008 
Wij zijn eind zeven  gers en hebben hem 
heel goed onderhouden. Zijn er slechts 8 
jaar, 2 weken mee op vakan  e geweest. 
Veel toebehoren. Prijs Euro 1200,-.
H. Jonkers, Steenwijk, tel. 0521-515376.
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10 juni De Kei nr. 12
16 juni  Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 

20.00 uur
24 juni De Kei nr. 13
30 juni Oud papier Havelte
  8 juli De Kei nr. 14 - laatste Kei voor de zomerstop
18 juli Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
25 juli Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
  1 aug. Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
  8 aug. Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
12 aug. De Kei nr. 15
15 aug. Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
22 aug. Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
25 aug.  Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
26 aug. De Kei nr. 16

Agenda

LET OP!
In verband met het coronavirus zou het 
kunnen zijn dat bepaalde ac  viteiten afgelast/
opgeschort worden. Voor meer informa  e 
adviseren wij u contact op te nemen met de 
organisa  e.

De redac  e van De Kei

Het Noteboompje.nl

In de tuin
TUINPOSTERS

BUITENKUSSENS

Alles wat je  

groeit
geeft,

liefde
t

Laten we 
de

Buiten
zetten

Bloemetjes

Haiku
De mestkever eet 

en lijkt te genieten van 
delicatessen.

Louis
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Foto: Hans Krol, HavelteEen ‘Kei’ van een foto

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992
Houthandelwevers.nl

Lariks / Douglas fijn bezaagd
22 x 200   250 / 300 / 450 lang €  1.95 p/m
17 x 140 geschaafd   180 lang €  3.50 p/st

Tuinhout geïmpregneerd
17 x 140 geschaafd 400 lang €  3.95 p/st
17 x 165 fijn bezaagd 180 lang €  2.25 p/st
18 x 205 fijn bezaagd 360 lang €  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 €  2.50 p/m
25 x 145 Hardhout 125 en 150 lang €  4.50 p/m

De Grote Startbaan aan de noordzijde van woonwijk de Meerkamp Havelte. Na grondige herstelwerkzaamheden door 
Natuurmonumenten (met een vervolg in de nazomer) herstelt deze zich weer met het ontluiken van -voor Nederland- 
unieke en zeer bijzondere fl ora.  

Openingstijden Optiek Ruinen:
Dinsdag, Donderdag en Vrijdag 

9.30-12.00 / 13.15-17.00 uur
Woensdag en Zaterdag 9.30-12.00 uur

I.v.m. corona, bezoek op afspraak, 
bel 0522 47 33 28 of 06 12 34 50 17

Zonnebril op sterkte

Enkelvoudig  €   95.-  incl. montuur
Varifocus  € 275.-  incl. montuur

Actie geldig in juni en juli

Oosterstraat 2 • 7963 AC  Ruinen
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T: 0522 - 440 473         info@stotijnnotariaat.nl  |  www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  
GEREGELD BIJ:

VOLMACHT|LEVENSTESTAMENT?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn

Ons kantoor is geopend voor 
besprekingen en voor de 
ondertekening van akten.  
Wij volgen daarbij de richt-
lijnen die het RIVM heeft 
gesteld in verband met het 
Corona-virus.

Wij bieden u daarnaast de 
mogelijkheid voor telefonische 
besprekingen en voor audio-
visuele besprekingen.

Met gepaste voorzorgsmaat-
regelen kunnen akten op ons 
kantoor worden ondertekend.

‘Balletje slaan’ bij Havelte Tennis Club
Mensen die interesse hebben in de tennissport kunnen bij HTC een balletje 
komen slaan en kennis maken met deze leuke sport. De doelstelling voor de 
club is om zoveel mogelijk mensen de baan op te krijgen. Aspirant tennissers 
die onvoldoende ac  ef zijn, al  jd al een balletje wilden slaan, tennis weer 
willen oppakken of hun eigen sport nog niet mogen beoefenen als gevolg van 
coronamaatregelen. 

Tennis is niet alleen supergezond en 
coronaproof; het is een sport voor de 
hele bevolking. Jong of oud, starter of 
gevorderd, een beetje roes  g of topfi t. 
Leden van de tennisclub zullen acteren 
als tennispartner  jdens het ‘balletje 
slaan’ en zijn aanwezig met  ps & 
tricks. Hierdoor kunnen de aspirant 
spelers tegelijker  jd kennismaken 
met de gemoedelijke en spor  eve 
sfeer binnen de tennisclub. Rackets en 
tennisballen zijn aanwezig. 
Voor diegene die ook lid willen 
worden van HTC is er een zeer speciaal 
introduc  epakket in combina  e met 
een lespakket van de aan de club 
gelieerde professionele tennistrainer  
Marc Cossee. Dus een goed moment 
om de tennissport op te pakken 
en neem je familieleden, buren en 

vrienden mee. Iedereen is welkom bij 
HTC aan de Binnenesweg 2 in Havelte.  
Er is een ac  ef jeugdteam bij HTC 
en ieder jaar worden er speciale 
evenementen door de jeugdcommissie 
voor de zeer jonge spelers 
georganiseerd. Speciale jeugdlessen 
onder leiding van de tennistrainer zijn 
beschikbaar.  
Nederland hee   één van de 
grootste centraal georganiseerde 
tenniscompe   es ter wereld. Iedereen 
die lid is van de HTC vereniging kan 
compe   e spelen. Er is een zeer 
divers compe   eaanbod voor zowel 
senioren als voor de jeugd, op iedere 
dag van de week, voor elke lee  ijd, 
voor zowel beginnende spelers als 
voor topspelers en voor iedereen daar 
tussenin. Kortom, ook voor jou is er 

een compe   e die bij je past! Op dit 
moment ligt de compe   e nog even 
s  l vanwege de Corona maatregelen, 
maar er is goede hoop dat in het 
najaar de compe   es weer kunnen 
worden hervat. 
Het tennispark van HTC is het meest 
duurzame tennispark in de regio 
met vier all-weather banen, een 
kunstgrasbaan, LED-lich  nstalla  e en 
een sfeervol clubhuis voorzien van 
zonnepanelen.  
Deze ac  e is gedurende de hele zomer 
geldig. Voor meer informa  e en/of 
deelname
Email: info@htchavelte.nl
Mobiel: 0630307435 [voorzi  er] of 
0651854902 [penningmeester]
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel 

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.

Coronapreventie
Wij leveren Coronapreventie- en communicatieproducten, 
zoals vloerschermen, desinfectiepalen, vloerstickers, banners en posters.
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