Uitgave van
Drukkerij Kleen V.O.F.
Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel
T 0522 255449
E dekei@kleen.nl
I www.kleen.nl

De Kei

Tweewekelijks regioblad voor Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp | Oplage: 2.900 ex. | 5e jaargang nr. 7 | 1 april 2020

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250

0521 34 46 54

Werkzaamheden op de Grote Startbaan
Eerder dan verwacht vindt er momenteel op de Grote Startbaan in het
Holtingerveld een detectie-onderzoek naar munitie bezig. Tot ongeveer
half april zal ECG (Explosive Clearance Group) uit Wijchen bezig zijn met het
onderzoeken, detecteren en eventueel veiligstellen van munitie uit de Tweede
Wereldoorlog. De mannen zijn dus niet aan het schatzoeken! Blijf op afstand
en laat de deskundigen rustig hun werk doen.
Wat gebeurt er
Op de Grote Startbaan zijn in de
Tweede Wereldoorlog heel veel
bommen terecht gekomen. Direct
na de oorlog maar ook later is er al
veel opgespoord en vernietigd. Maar
er bleven nog wel resten achter. Nu
onderzoekt en detecteert ECG dit
gebied minutieus. Dat gebeurt met de
modernste technieken.
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Blijf op afstand
De deskundigen van ECG weten
precies wat ze doen. Maar het blijft
gevaarlijk werk. Ze zijn bezig voor uw
veiligheid, rekening houdend met flora
en fauna. Benader hen niet, maar laat
hen doorgaan met hun werk.
En daarna
Na de zomer zal Natuurmonumenten
weer verder gaan met de tweede fase
van de herstelmaatregelen.

EGO accutuingereedschap
in de ACTIE!!!

Geen stank, geen lawaai
én geen gedoe!

Kom langs voor meer info en een demo
1

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 15 april 2020.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 8 april
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen,

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 Informatie
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.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003
COACHING van particulieren en medewerkers
Erik de Min, Havelte, www.plusdemin.nl, 06 8343 6455

LET OP!
In verband met het coronavirus zou het kunnen zijn dat bepaalde activiteiten afgelast/opgeschort worden.
Voor meer informatie adviseren wij u contact op te nemen met de organisatie.
De redactie van De Kei

Volkstuinvereniging ‘De Kweekhoek’ Havelte

De kerk en corona

Een moestuin is een geweldige hobby.
In de huidige tijd leest men in de media steeds meer over gezonde voeding.
Steeds vaker komt dan naar voren dat verse groenten daar een belangrijk
onderdeel van zijn. Top koks halen verse groenten van tuinders in de buurt
omdat zij willen weten wat er allemaal met de door hen gebruikte producten
is gebeurd. Vraagt u zich ook wel eens af hoe de door u gekochte groenten
zijn geproduceerd. Bijvoorbeeld een krop sla die na te zijn geoogst vijf dagen
later u, in een plastic verpakking, in de supermarkt nog stralend aankijkt. Een
hobbytuinder heeft daar soms ook wel eens zijn bedenkingen bij.

Aanstaande zondag is de kerkdeur
dicht. We branden geen kaarsjes meer.
Een poosje stil zijn en tot jezelf komen
in onze oeroude kerk, het kan niet
meer. Zelfs met Pasen blijft de deur
gesloten. Ook de avondvieringen in de
komende week gaan niet door.

Aan de Kerklaan te Havelte bevindt
zich het moestuinencomplex “De
Kweekhoek”. Enthousiaste hobbytuinders verbouwen daar hun eigen
groenten, vruchten en bloemen. Met
veel plezier delen zij hun kennis met
anderen.
De in november 2019 overleden
verhalenvertelster/ columniste
Dieneke Smink noemde in haar
column in ‘De Kei’ nr. 15 van 2016 het
moestuincomplex van de Kweekhoek:
een PARADIJS in Havelte. Zij gaf op
haar eigen prachtige manier van
schrijven weer wat wij als tuinders,
elke dag dat we op de Kweekhoek
aanwezig zijn, ervaren. Na een drukke
dag of week even heerlijk naar buiten
in een prachtig stukje Havelte bezig

Adverteren?
Bel 0522 255 449 of mail naar drukkerij@kleen.nl
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met je eigen groenten of bloemen.
Een gezellig praatje met medetuinders. Stekjes of zaden ruilen. Je
hoofd even helemaal leeg maken en
daarna trots met je eigen oogst naar
huis.
Op dit moment zijn er enkele tuinen
beschikbaar voor nieuwe leden. Voor
een klein bedrag kan men lid worden
van de vereniging en een moestuin
huren op ons complex. Mocht u nog
nooit een moestuin gehad hebben,
onze leden zijn bereid om u daar
waar nodig op weg te helpen. Ook op
internet zijn veel tips te vinden, hoe u
een moestuin aanlegt en onderhoudt.
Voor contact/aanmelding:
Kweekhoek.bestuur@gmail.com
of 06-13777140
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De week voor Pasen heet ook wel de
Stille Week. Dit jaar lijkt het met die
afgelastingen alsof we dat letterlijk
nemen. Toch is dat niet waar, want
de kerk laat zich wel horen. Op de
woensdagavonden luid en duidelijk,
dan klinken de klokken, net als op
veel andere plaatsen in het land.
Het is het geluid van hoop en troost,
als een oproep voor iedereen tot
verbondenheid in de samenleving. Op
de zondag van Palmpasen, op Goede
Vrijdag en op Paaszondag is het geluid
ingetogen, met een bescheidener
volume. Dan worden vieringen
uitgezonden. De vieringen zijn coronaproof, opgenomen in een zeer kleine
kring van mensen die afstand houden.
Maar de muziek en woorden van hoop
en troost klinken voor iedereen en
zijn dichtbij. U kunt ze beluisteren via
de website van onze kerk www.pknhavelte.nl.
Daar en op de facebookpagina van de
Protestantse gemeente Havelte vindt u
ook de meest actuele informatie.
De Kei - 5e jaargang nr. 7 - 1 april 2020

Flint

Denkend aan Drenthe
Sinds ik woonachtig ben in de
gemeente Havelte, geniet ik elk jaar
weer enorm van de prachtige paarse
heidevelden in het Holtingerveld
en de fel groene weilanden langs
de route ernaar toe. Kijkend met
een enigszins “stadse” blik, zie ik
uitsluitend de schoonheid van het
moment en sta ik niet echt stil bij wat
geboren en getogen Havelters ooit
zagen: wolken kleine heidevlinders
en gentiaanblauwtjes op de heide
naast groene weilanden die een
eldorado vormden voor de vele soorten
weidevogels, insecten, hagedissen.
Daarbij een kleurenpracht vanwege de
vele kruiden en de grote variatie aan
bloemen.
Ook in Havelte en omgeving blijkt
volgens deskundigen een gedeelte
van de natuur enigszins uitgehold te
raken als gevolg van de stikstofschade.
Gelukkig is de situatie in de bossen vrij
stabiel en leeft een aantal vogelsoorten
en zoogdieren weer op. Boomklever,
bosuil, glanskop, marter en ree blijken
in aantal zelfs iets te zijn toegenomen.
Het goede nieuws is dat volgens
het WNF de aangerichte schade
nog hersteld kan worden als de zgn.
kringlooplandbouw wordt omarmd
door de agrarische sector.
Ik hoop zeer dat alle Westerveldse
boeren optimale steun zullen krijgen
bij het realiseren van deze nieuwe en
natuurvriendelijke aanpak, want ik blijf
het moeilijk vinden om te beseffen
dat de schitterende natuur die ik
waarneem, op een voor mij niet direct
zichtbare wijze, ernstig wordt bedreigd.

Kinderkledingbeurs Havelte afgelast
De werkgroep Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Havelte heeft helaas
moeten besluiten de kledingbeurs van 3 en 4 april af te lasten. Vanwege de
maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te
minimaliseren, is het niet mogelijk om de zomereditie van de kledingbeurs
doorgang te geven.
Veel kledinginbrengers hebben al een
enveloppe met de daarbij behorende
inhoud opgehaald. De werkgroep
vraagt deze kledinginbrengers de
enveloppe te retourneren. Dit kan
bij OBS de Bosrank gedurende
schooltijden, zodra de scholen weer
officieel geopend zijn. Of bij één van

de werkgroepleden: Vera Lensen
(Markeweg 7 Havelte) of Jennie
Eggens (Dikkesteenweg 28 Havelte)
De volgende winterkleding- en
speelgoedbeurs staat gepland voor
vrijdagavond 2 oktober en zaterdag
3 oktober 2020. Graag tot ziens in
oktober!

Langs deze weg moeten wij u helaas melden dat het Openluchtspel Havelte
heeft besloten om de voorstellingen voor het seizoen 2020 NIET door te laten
gaan in verband met het Corana-virus.
Regisseuse Sabine Osinga was al druk
bezig met de spelers om wederom
een prachtig stuk te produceren.
Oefeningen werden de laatste weken
voortgezet via Skype maar het is
momenteel niet mogelijk om ons aan
de richtlijnen te houden tijdens het
oefenen, decor bouwen enzovoort.
Tevens wanneer na 1 juni de
richtlijnen versoepeld zouden worden

is het onmogelijk om een stuk neer te
zetten zoals u van ons gewend bent.

Senryû

Like De Kei
op Facebook

Voor hij er vertrekt
zet de dief zijn fiets op slot
bij een uitvalsweg.

Gheraert Leeu

Louis

Uiteraard hopen wij u allemaal
volgend jaar weer te zien bij ons
prachtige theater en u weer volop van
dienst kunnen zijn.
Het bestuur van Openluchtspel
Havelte

www.facebook.com/regiobladdekei

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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Stichting Aktiviteiten
Vledder
De dorpsgemeenschap ondervindt,
net als de rest van de wereld,
consequenties van het vreselijke
Coronavirus.
Het leven wat we kennen, is
opeens kwetsbaar en niet meer
zo vanzelfsprekend.
Maatregelen worden er getroffen,
om met zijn allen gezond te blijven.

Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto

Deze schapen hadden graag berggeit willen zijn.... Locatie: Postweg, Uffelte.
Inzendtermijn fotowedstrijd voor de jeugd verruimd

Vogelfestival Westerveld later dit jaar
Het Vogelfestival Westerveld van de Vogelwacht Uffelte e.o. gaat in verband
met het coronavirus niet door op woensdag 29 april. Het festival op het terrein
van de Holtinger Schaapskooi in Havelte zal zeer waarschijnlijk later dit jaar
worden gehouden. De organisatoren van het festival denken nu, afhankelijk
van hoe het virus zich in ons land ontwikkelt, aan een datum in of kort na de
zomervakantie (augustus) of tijdens de herfstvakantie (oktober).
Wat in elk geval wel doorgaat zijn de
wedstrijden speciaal voor de kinderen
uit groep 6, 7 en 8 van de basisscholen
in Westerveld en Ruinerwold. Aan
die kinderen is onder meer gevraagd
foto’s te maken van de wilde eend,
de ‘vogel van het jaar’ in 2020. De
inzendtermijn daarvoor is nu met een
maand verlengd tot 15 mei.
Een jury van regionale
topnatuurfotografen beoordeelt welke
drie kinderen in de drie schoolgroepen
de origineelste, mooiste, leukste foto
hebben gemaakt. Voor hen liggen
fraaie prijzen klaar, die tezijnertijd
door de burgemeester worden
uitgereikt. Die negen prijswinnende
foto’s zullen tijdens het Vogelfestival
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op groot formaat de hele dag
tentoongesteld worden.
Ook kinderen, die het mooiste logo
en de leukste naam van de nieuw
opgerichte Jeugdwerkgroep van de
Vogelwacht hebben gemaakt en
bedacht, gaan met een prachtige
verrekijker naar huis. De kinderen
kunnen hun foto’s, logo’s en namen
inzenden naar het e-mailadres
jeugdcommissievwu@gmail.com. Met
vermelding van hun naam, de naam
van de school en de schoolgroep.
Op het Vogelfestival presenteren alle
elf werkgroepen van de Vogelwacht
zich. Zij willen dan met name jongeren
laten kennismaken met allerlei
aspecten van de natuur en met alles
wat met vogels te maken heeft.

Met alle activiteiten die de Stichting
Aktiviteiten Vledder organiseert, staat
het welzijn van mensen voorop. Nu
in deze huidige tijd moeten ze hun
programma bijstellen en activiteiten
annuleren of veranderen.
Het bestuur van Stichting Aktiviteiten
Vledder is bijeengekomen, om over
de activiteiten te spreken, die zijn
gepland voor de komende tijd. De
Palmpaasoptocht hebben ze al eerder
moeten annuleren maar nu zal ook
Koningsdag geannuleerd worden. Ze
vinden dit allemaal jammer, maar
alles gaat voor de gezondheid van
mensen. De donateursactie vindt later
dit jaar plaatst, hier over komt nog
berichtgeving.
Het grote evenement, dat nog steeds
gepland staat, is het Dorpsfeest op
5, 6 en 7 juni 2020. Er is ontzettend
hard gewerkt door de commissie om
een mooi programma neer te zetten.
Het programma, zoals het bedacht
is, wordt gewijzigd. Er is in elk geval
besloten dat de optocht niet door
gaat. De voorbereiding vinden vaak
plaatst in groepsverband, iets wat
nu niet kan en mag. Daarnaast is het
uiterst vervelend voor mensen die er
hun hart en zaligheid, energie en geld
in hebben gestoken wat op het laatste
moment niet door kan gaan.
Er wordt een wendbaar en flexibel
programma gemaakt, dat makkelijk
doorgang kan vinden op het laatste
moment.
In afwachting van voorschriften vanuit
het RIVM en de overheid hopen ze
snel een besluit te kunnen nemen
over het Dorpsfeest.
Dit wordt bekend gemaakt op de
website www.savledder.nl en op
www.facebook.com/savledder
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Agenda
1 april
De Kei nr. 7
1 april
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Tim Jansen, beweegcoach Westerveld
5 april
Vriendenconcert Mannenkoor Uffelte, i.s.m. JICIpop Diever - De Molensteen, Uffelte - 11.00 uur, zaal open 10.30 uur
12-13 april Paasbrunch - Landhotel, Diever - 11.30-13.30 uur
13 april	Kraomschudden; lammetjesdag met activiteiten voor kinderen in en rondom de kooi van de Holtinger Schaapskudde
15 april
De Kei nr. 8
15 april
Vrouwenvereniging Havelte; Eigen leden
16 april
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur
21 april
Oud papier Havelte
21 april
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
25 april
Kersenbloesemdrive Dieverbridge - Hotel De Brink, Dwingeloo
28-29 april Bloemenactie voor kerken in Havelte en Uffelte
29 april
De Kei nr. 9
29 april
Vogelfestival; org. Vogelwacht Uffelte - Holtinger Schaapskooi - 11.00-16.00 uur
6 mei
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Dhr. Piersma lezing over parfum
9 mei	Dansavond voor iedereen; org. Durango Line and Showdancers - Locatie “De Stobbe”, Darp - aanvang 20.00 uur
13 mei
De Kei nr. 10
14 mei
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.00-17.00 uur
19 mei
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
26 mei
Oud papier Havelte
27 mei
De Kei nr. 11
10 juni
De Kei nr. 12

LET OP!
In verband met het coronavirus zou het kunnen zijn dat bepaalde activiteiten afgelast/opgeschort worden.
Voor meer informatie adviseren wij u contact op te nemen met de organisatie.
De redactie van De Kei

Vuren geschaafd

SAMENWERKEN
VERSTERKT
ONS VAKMANSCHAP
SAMENWERKEN
VERSTERKT
ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur
– tuinaanleg
– grondverzet
kraanverhuur
– tuinaanleg
– grondverzet

Ook container
verhuur
Ook container
verhuur
www.loonbedrijfleffers.nl

www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
Havelte/Diever
0521-341285
0521-341285

21 x 45
18 x 80
42 x 46

diverse lengtes
250 cm lang
260 cm lang

€ 0.50 p/m
€ 1.95 p/st
€ 1.95 p/st

Rockwool
Rockwool
Gipsplaten

50 mm dik
70 mm dik
div. maten

€ 3.95 m²
€ 5.50 m²
€ 3.50 m²

Wand & vloerdelen

veer + groef
Vuren 18mm dik div. maten
Grenen
21 x 194 r.o v+g

Wandpanelen
60 x 240

Kant & klaar

€ 8.50 m²
€ 12.50 m²
€ 7.50 m²

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

www.pizzariminihavelte.nl
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Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

Voor al uw
rietdekkerswerken
Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

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

•••
••

COMFORTUIN
hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf
boomverzorging
bestratingen

w w w . c o m f o r t ui n . n l
Havelte - Meppel
0522 255 389
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PARKET - PVC - LAMINAAT
Nieuw - Renovatie - Reparatie

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

VLOERENMEESTERS sinds 1974
Joost Baltussen, Dikkesteenweg 8, 7971 CB Havelte
06-54 366 770, info@vloerenmeesters.nl

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

‘Geen woorden meer’
Een verhaal waarin pesten twee kanten krijgt
Dit jaar is mijn boek ‘Geen Woorden Meer’ uitgekomen; een boek over twee meisjes en hun
verschillende oogpunten op het gebied van pesten. Zo volgt de lezer het verhaal van de populaire,
maar onzekere Emma en haar tegenpool de gepeste Maud. Het is een boek dat je doet nadenken,
filosoferen en realiseren. Maar het is misschien ook een boek dat in deze vreemde tijden voor wat
afleiding kan zorgen; ons doet vermaken. Het is een tijd van thuisblijven, maar dat biedt wellicht ook
weer tijd voor lezen.
Ik was zeventien toen ik aan ‘Geen
Woorden Meer’ begon en heb
het dan eindelijk op achttienjarige
leeftijd af weten te ronden. Tijdens
het schrijfproces was ik omringd
door gillende pubers (waarvan ik
er zelf stiekem ook een van was/
ben) en dit heeft dus veel inspiratie
geboden voor de personages. Zelf ben
ik gelukkig nooit gepest, maar toch
had ik interesse in het onderwerp.
Wat doet het met mensen? Heeft de
‘boosdoener’ ook gevoelens? Ik hoop
dat ik met dit boek mensen kan laten

Adverteren?
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nadenken over die vragen en zich
laten beseffen hoeveel woorden met
iemand kunnen doen.
Mijn schrijfstijl wordt door mijn
uitgeverij Boekscout omschreven
als rechttoe rechtaan, en een tikje
eigenwijs waarbij ik aan de hand van
humor en creativiteit een zeer serieus
thema op de lezer wil in laten werken.
Mensen die het boek al hebben
gelezen, vertellen me dat ze last
krijgen van dubbele gevoelens. Ze
zouden Emma willen haten, maar
tegelijkertijd hebben ze empathie
in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg
en Darp, De Molen in Nijeveen
en De Koegang in Koekange?
Vraag naar de combinatietarieven.

voor het meisje die anderen pijn doet.
Velen hebben wijze lessen uit het
boek weten te halen, en ik hoop dat u
dat ook lukt. ‘Geen Woorden Meer’ is
een verhaal over Emma en Maud en
waarschijnlijk vele anderen.
Merel Wolfkamp
Het boek is verkrijgbaar in de Bruna te Meppel
of via de webwinkel van Boekscout.nl.
U kunt mij persoonlijk bereiken via:
mwolfkamp2001@outlook.com of via mijn
website: https://merel-wolfkamp.jimdosite.com
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0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl
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Wij geloven in de kracht van mensen

In deze vreselijke crisis bloeit er ook iets moois op:
verbondenheid
Jouw gezondheid is mijn gezondheid
Jouw ziekte raakt ook mij
Als teken van die verbondenheid
wappert er een vlag bij de kerk
Iedere woensdagavond luidt de klok
www.pkn-havelte.nl
Protestantse Kerk Havelte en omstreken
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