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Jacqueline’s haarmode

Zelf je voedsel verbouwen en gezonder leven
Havelte als Blue Zone. Een ideaal wat we na moeten streven!
Gheraert Leeu, bedankt voor je inspirerende Flint in vorige Kei over Blue
Zones. We zijn het eens met de boodschap van het stukje: Ja zeker willen en
kunnen we het ideaal van Havelte als de blauwe vlek op de kaart van Zuid-west
Drenthe dichterbij brengen! Waarom? Omdat we graag langer, gezonder en
gelukkiger willen leven! Helemaal terecht wordt gesteld dat we dit voor een
deel zelf in de hand hebben. Door ons gedrag iets aan te passen kunnen we
heel veel bereiken.
We citeren we twee onderdelen uit
het stukje: ”Het dieet van de mensen
in de Blue Zones bestaat grotendeels
uit plantaardig voedsel dat niet zelden
zelf wordt verbouwd”.
”Ze bewegen op natuurlijke wijze
en zonder overdrijving. Ze ervaren
dagelijks momenten van ontspanning”.
Als bestuur van volkstuinvereniging
De Kweekhoek beschouwen wij deze
adviezen als een warm pleidooi voor
het zelf verbouwen van voedsel
als groenten, aardappelen, fruit en
kruiden! Beste lezer: denk niet dat
u dit niet (meer) kunt of dat u er te
weinig verstand van hebt.
Onze vereniging kent leden
die al op vergevorderde
lee ijd zijn en toch nog
met gemak en met veel
plezier in hun tuin werken.
Maar dan niet vele uren
achter elkaar natuurlijk.
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Rus g en met aandacht en plezier
brengen ze met regelmaat een uurtje
of zo op de tuin door. En velen zijn
zélf ook begonnen met heel weinig
verstand van tuinieren. Aldoende leert
men en natuurlijk zijn er al jd ervaren
medetuinders die u van advies kunnen
dienen en in het begin wellicht een
handje meehelpen.
Aarzel niet, meld u aan en kom eens
kijken! Er zijn nog enkele kavels vrij.
De Kweekhoek bevindt zich op een
prach g stukje Havelte, net tegenover
openluch heater De Speulkoele.
We werken met een kleine 30
enthousiaste tuinders op
een 40-tal kavels.
Katrien, Nico en Huub
van het Bestuur van
De Kweekhoek aan de
Kerklaan in Havelte,
06 18 86 27 75

Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250

0521 34 46 54
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 10 februari 2021.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 3 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
31 jan.

online

10.00 uur

Mw. ds. T. Braam (Dwingeloo)

7 feb.

online

10.00 uur

Ds. Vijko Top

14 feb.

online

10.00 uur

Ds. Aukje Westra

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

2e zondag 40 dgn.

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
SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
06-54221090
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Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
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Flint

Geofagie
Deze week las ik een intrigerend
arƟkel over geofagie: Dit is de prakƟjk
waarbij iemand eetbare aarde of
klei eet. Deze prakƟjk blijkt al sinds
de oudheid te bestaan maar was mij
volslagen onbekend. Het blijkt geen
bewuste keuze voor een verbeterde
gezondheid te zijn, maar veelal een
ingesleten gewoonte of een min of
meer spirituele tradiƟe. Ongetwijfeld
zullen veel Nederlanders het als een
afwijking beschouwen. Om eerlijk te
zijn, ook ik heb mijn twijfels.
Misschien een onderwerp voor een
TV-programma. Mij valt namelijk op
dat in heel veel televisieprogramma’s
een item over eten, bakken of koken is
opgenomen. Zelfs programma’s over
tuinieren hebben een item over eten,
al dan niet voorzien van eigenƟjdse
barbecue-adviezen. Het gaat niet
alleen over voeding maar vaak ook
over lifestyle en de emoƟes van de
eter(s). Een enthousiaste Turkse
kok, een Franse chef de cuisine, een
Surinaamse topkok, een winnaar van
Heel Holland Bakt, en ga zo maar
door. Instagram en You Tube zijn de
verzamelplekken van de laatste trends
op culinair gebied: BBQ, OƩolenghi,
afvallen, slow cooking en zo meer. Aan
mij niet besteed.
Ik stel meer prijs op informaƟe over de
producƟeprocessen van ons voedsel
en het duurzaamheidsvraagstuk.
Een verwend verhemelte van een
fijnproever mag, wat mij betreŌ, niet
leiden tot de slotconclusie “Hadden
we maar…..” Die conclusie komt
namelijk alƟjd te laat.
Gheraert Leeu

De Liesterkrallen in CoronaƟjd 2020
Wat een jaar hebben
wij achter ons als koor.
Eind februari hebben wij
voor het laatst geoefend
in De Veldkei in Havelte
voordat de lockdown
inging.
Het was een spannende
en onzekere Ɵjd
afgelopen voorjaar. Hoe
zou het verder gaan met
het koor? Ons 50 leden
tellende koor bestaat wel
uit 50 en 60 plusvrouwen, vaak ook mensen die al kwetsbaar zijn.
Hoe konden wij toch zoveel mogelijk betrokken blijven?
Maandag 29 juni zijn 24 van onze
koorleden voor het eerst na
4 maanden bij elkaar gekomen
Brasserie Oer in Havelte.
Het was een heel fijne bijeenkomst
buiten op het terras waarbij we weer
wat gezongen hebben en elkaar weer
konden spreken en zien.
Heel fijn was het dat de eigenaar
speciaal voor ons open ging op zijn
vrije dag.
Vanaf 7 september konden wij
oefenen in Darp in de gymzaal De
Stobbe op veilige afstand van elkaar.
Daar hebben toch wel 20 vrouwen per
keer aan meegedaan.
Vanaf maart/april stuurde onze
dirigent documenten zangtechniek en
ook worden er iedere week mp3’tjes
gestuurd om te oefenen.
Sinds een aantal maanden zijn er
wekelijkse zoomsessies die door
ongeveer 10 diehards bekeken
worden.

En hoe nu verder?
Wij houden de moed erin en gaan
stug door met oefenen totdat wij weer
bij elkaar kunnen komen in Darp en
wellicht dit voorjaar ook weer bij Oer.
We zijn ook gevraagd mee te werken
aan een Kerstconcert op 11 december
in Ermelo en we hebben plannen
om in de Clemenskerk in Havelte
een Kerstconcert te geven op 19
december.
We zijn posiƟef ingesteld en hopen dat
het allemaal door kan gaan.

Groot snoeiwerk wordt gedaan
maar wie wil en kan mij
zo nu en dan helpen met wat
onderhoud van mijn tuin.
H. Tillema, 0521 34 13 90 of 06 29 06 98 41
Wandelbosweg 1, Havelte

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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Havelter bossen ‘voer’ voor biomassa-centrales
Momenteel wordt in de Havelter
bossen het nodige 'voer' voor de
biomassa-centrales bijeen vergaard.
De meningen hierover zijn zeer
verdeeld. Deze centrales stoten

(LocaƟe: de Kolonieweg in Havelte langs de heidevelden)

'slechts'...20% meer CO2 uit dan
kolengestookte centrales. Toch
blij het jammer en moeilijk te
begrijpen dat de prach ge natuur
in het Hol nger veld zo'n geweld

wordt aangedaan. Wat is in dit geval
wijsheid? Oordeelt u zelf.
Han de Kruyf,
Havelte

Coachingstraject Popsport voor jonge
Drentse pop-acts
Bands, singer-songwriters, urban-acts en dj/producers
uit Drenthe kunnen zich weer aanmelden voor het
coachingstraject Popsport voor 14 tot 21 jarigen. Alle
deelnemers kunnen drie maanden lang workshops
volgen en krijgen persoonlijke begeleiding om zichzelf te
ontwikkelen, zowel muzikaal als op het gebied van sociale
media en performance. Aanmelden kan tot 12 maart 2021
via www.popsport.nl.
Online
Evenals voorgaande jaren begint
Popsport Drenthe in maart met een
regionale kick-oﬀ. Het programma
wordt afgesloten met een presenta e,
waarin de acts laten zien hoe zij zich
ontwikkeld hebben. De winnaar
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stroomt door naar het landelijke
traject.
Naar verwach ng wordt Popsport
dit jaar volledig online uitgevoerd.
“Uiteraard hebben we het liefst een
traject waarin acts elkaar kunnen
ontmoeten
en optredens
vanzelfsprekend
zijn, maar door
corona is alles
anders. Gelukkig
biedt een online
programma
ook kansen.
Interessante
coaches die
normaal
gesproken
onbereikbaar
zijn door te
grote afstanden,

zijn nu beschikbaar voor online
coachingsessies,” zegt Erik de Vries,
coördinator van het regionale traject.
Afgelopen jaar werd Popsport Drenthe
ook grotendeels online afgelegd.
Hierdoor verschoof de focus van
podiumpresenta e naar branding.
Door workshopsessies van onder
andere Knelis Meijer en Lara Harbers,
kregen deelnemers ps over het
ideale moment voor een bericht op
sociale media en leerden ze van Lara
Harbers hoe ze hun songs en verhaal
online levendig en interessant kunnen
maken.
Popsport Drenthe
Popsport Drenthe is het regionale
begeleidings- en coachingstraject
van S ch ng Kunst & Cultuur in
samenwerking met coaches en
Popsport landelijk.
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UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
DORPSGEMEENSCHAP HAVELTE
voorlopig verschoven naar 22 juni 2021
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Datum:
Dinsdag 23 februari 2021 / 22 JUNI 2021
Aanvang:
20.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)
Locatie:
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.

Gezien de genomen maatregelen en evt. nog te nemen maatregelen i.v.m. het
Covid-19 virus door de overheid heeft het bestuur van de Dorpsgemeenschap Havelte
besloten om de Algemene leden vergadering, voorlopig uit te stellen tot 22 juni 2021.
Namens het bestuur van Dorpsgemeenschap Havelte
Huib de Wit secretaris / 0653-99347

/13,,/ 3")1"

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

Scan-, printen kopieerservice
van

Bouwtekeningen
in kleur of zwart-wit

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

www.kleen.nl

www.pizzariminihavelte.nl

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl
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Westerveld gaat school in Darp niet in leven houden

Evenwicht??

Er lijkt geen toekomst meer te zijn voor basisschool De Veldwikke in
Darp. Steeds minder leerlingen volgen onderwijs in het dorp en SƟchƟng
Talent wil de school daarom samenvoegen met obs De Bosrank in Havelte.
Onderwijswethouder Klaas Smidt vindt dat de beste oplossing.
"Beide scholen liggen dicht bij elkaar.
Gezien de geschiedenis, de behoeŌe
en het leerlingenaantal adviseer
ik niet de school over te nemen",
zei Smidt gisteravond Ɵjdens een
raadsvergadering van de gemeente
Westerveld.
Negen leerlingen
In oktober 2019 telde de school
nog 42 leerlingen. Dat aantal nam
snel af en dit schooljaar gaan er nog
maar negen kinderen naar school
in Darp. Toch gaat het volgens
gemeenteraadsfracƟes over een
belangrijke voorziening en wordt
gevreesd voor de gevolgen in het
verenigingsleven als obs De Veldwikke
dicht gaat.

"Het besluit ligt inwoners zwaar op de
maag", vertelt ChrissƟen Dollekamp
(PvdA). "Sluiten we nu de school, dan
komt er nooit meer een school in
Darp terug", vult Klaas Molenkamp
(DSSW-SW) aan. Maar dat een school
met negen leerlingen niet uit kan, daar
zijn de raadsleden het wel over eens.
Nieuwe invulling
Ook vragen de raadsfracƟes de
wethouder snel met nieuwe invulling
te komen voor het schoolgebouw.
Volgens Smidt ligt het nu nog erg
gevoelig om al met nieuwe plannen
bezig te gaan. Chantal Starke (VVD):
"Er moet een waardige nieuwe
bestemming voor terugkomen.
Het moet geen somber, jarenlang,
leegstaand gebeuren
worden."
De school staat naar
verwachƟng vanaf augustus
leeg.
Bron: RTVDrenthe.nl, geschreven
door: Josien Feitsma

Foto: Google Streetview
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Zij verdunt, hij verdikt.
Zij betwijfelt, hij beschikt.
Hij verstart, zij blijŌ koel.
Zij de bank, hij de stoel.
Zij beklaagt, hij behaagt.
Zij verdraagt, hij belaagt.
Zij Medusa, Medea in één.
Hij verzuurt van top tot teen.
Louis

Agenda
26 jan.

De Kei nr. 2

9 feb.

De Kei nr. 3

9 feb.

Ophalen oud papier Havelte

23 feb.

De Kei nr. 4

9 maart De Kei nr. 5
16 maart Ophalen oud papier Havelte
23 maart De Kei nr. 6
6 april

De Kei nr. 7

20 april

De Kei nr. 8

Uw tuin... onze zorg!

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
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Bloemetjes-sonnet
Het fluitekruid is uitgefloten,
De paardenbloem trekt géén karos
De sleutelbloem ontsluit geen sloten,
Maar klaproos klapt er kloek op los!
De korenbloem zingt in veel koren;
De ka enstaart zwiept heen en weer,
De dovenetel kan niets horen
En ‘t bloedend hartje klopt niet meer!
Toe, luister eens naar de violen!
De akkerwinden bollen ‘t zeil;
De brandnetel, warm aanbevolen,
Het dalkruid daalt beneden peil.
Kom, holwortel, hol uit uw holen,
Wij wensen u veel guichelheil!
Durk van der Zee, Uﬀelte

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

Een ‘Kei’ van een foto

Foto: Willem Pieters

Mevrouw Koops-Eissen uit Havelte 90 jaar
Mevrouw Koops-Eissen (Grietje), geboren 9-1-1931 (de Wijk) wonende in
Havelte, gefeliciteerd met uw negen gste verjaardag!

Foto: Ria Collens

Sneeuw bij de schaapskooi van Havelte.
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Onderscheiden

‘Er zijn zo veel uitvaartondernemers. Waarin onderscheid jij je van de rest?’ vraagt
hij. Vol enthousiasme begin ik mijn relaas. Dat ik mensen écht persoonlijk wil
begeleiden, er met aandacht en advies voor hen wil zijn. Dat ik me betrokken
voel bij de mensen waar ik mee mag werken. ‘En betrouwbaar ben je zeker ook?’
klinkt het aan de andere kant van de tafel. Mijn ‘Natuurlijk!’ wordt door hem
plompverloren de kop in gedrukt: ‘Dat zeggen ze allemaal.’
Even ben ik stil. Met een ietwat timide stemmetje breng ik uit dat het bij mij ook
écht zo is, dat ik dat niet alleen zeg, maar ook werkelijk doe. ‘Families waar ik een
uitvaart heb mogen begeleiden geven met dat ook vaak terug.' probeer ik nog.
‘Dat geloof ik ook wel Susanne.’ zegt hij. ‘Maar hoe maak je dat zichtbaar?’
Bij mij aan tafel zit een ‘oude-rot’ die het leuk vindt om startende ondernemers te
begeleiden. Hij heeft een ICT achtergrond, dus spreekt een geheel andere taal.
En toch blijft zijn vraag me bezig houden.
Wanneer ik enige tijd later, na een uitvaart terug loop van de begraafplaats naar
de kerk, zitten de predikant en de koster nog even na te praten met een kop
koffie. Ze vragen of ik er bij kom zitten. Ik heb niet eerder met hen samen
gewerkt. ‘Heb jij een kerkelijk achtergrond?’ ik kijk even vragend; ‘Dat je tijdens
de dienst in de kerk blijft.’ licht de predikant toe. ‘De meeste van jouw
vakgenoten verdwijnen als ik daar mijn verhaal sta te houden.’ Inwendig moet ik
lachen: Dat ik notabene in de kerk het antwoord op mijn vraag vind.
‘Weet u?’ zeg ik ‘Vanaf het moment dat ik voor het eerst een voet over de
drempel zette bij deze familie hebben we ons samen gefocust op dít moment, op
deze afscheidsdienst.’ De predikant is een kleine, gedrongen man, die me met
pretoogjes opneemt. ‘Hoe zou ik daar níet bij kunnen zijn?’ Terwijl ik mijn handen
vragend in de lucht steek verschijnt er een grote glimlach op zijn gezicht:.
‘Aangenaam kennis te maken Susanne.’

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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