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I.v.m. het Coronavirus
gesloten t/m 28 april.

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

Ruim 230 nestkasten extra in Westerveld!
De afgelopen periode hee   de werkgroep nestkastencontrole van de 
Vogelwacht Uff elte e.o. ruim 200 extra nestkastjes geplaatst. Dit in nauwe 
samenwerking met de gemeente Westerveld die gra  s 120 nestkasten 
beschikbaar hee   gesteld. Dit alles om de strijd aan te gaan met de 
oprukkende eikenprocessierups. 

Belangrijker dan het plaatsen van 
de kasten is het organiseren van 
het beheer.  In totaal zijn er 12 
nieuwe vrijwilligers bij gekomen 
die elk een route met nestkasten 
gaan beheren. De extra kastjes 
hangen in de plaatsen Diever (40), 
Dwingeloo (10), Havelte (40), Darp 
(20) en Nijensleek (10).  Via het 
onderwijsproject van 4 basisscholen 
in Westerveld (Wapserveen, Darp, 
Uff elte en Havelte) zijn 
er per school 12 kasten 
rond de schoolpleinen 
geplaatst. Deze 48 kasten 
zijn beschikbaar gesteld 
door Landschapsbeheer 
Drenthe. Ook deze kasten 
vallen onder het toezicht 
van de werkgroep die 
zelf ook 60 extra kasten 

hebben geplaatst op reeds bestaande 
routes. Helaas kunnen we dit jaar 
geen controles uitvoeren met de 
kinderen. Zelf hebben de kinderen in 
Darp en Havelte een eigen nestkastje 
ge  mmerd zodat die 50 kasten ook 
nog een plekje kunnen vinden in de 
eigen tuin.  In totaal hangen er onder 
beheer van de Vogelwacht zo’n 750 
kasten in Uff elte en omgeving. Nu 
maar hopen dat de vogels vrij blijven 

van vervelende virussen 
en rus  g hun nesten 
kunnen bouwen. Op 
naar een vogelrijke 
toekomst.

Namens de werkgroep 
Nestkastcontrole
Ruud Smeenk
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De volgende Kei verschijnt op 29 april 2020. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 22 april  
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

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.

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

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

Compliment voor AH en alle medewerkers in Havelte
Op dinsdag doe ik -vrouw van 73 jaar- al  jd mijn wekelijkse boodschappen. Wat fantas  sch dat dat nu al van 7.00 uur 
tot 8.00 uur kan! Ik zet gewoon de wekker op 6.30 uur. Vlug uit de veren en om 7.00 ben ik bij de supermarkt. 

En alles is perfect geregeld, 
de winkelwagentjes worden 
schoongemaakt, de deuren voor de 
vershoudproducten worden gepoetst 

en iedereen is even vriendelijk en 
houdt goed afstand. Boodschappen 
doen was nog nooit zo relaxt.

Mijn dank hiervoor dat al deze 
mensen die moeite willen nemen! 

Vriendelijke groet, Joke Reuderink 

Het Noteboompje.nl

Bureaus
OP MAAT GEMAAKT
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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

Zo vrij als een vogel
Nadat ik de vorige week een aantal 
wandelingen had voltooid in het 
prach  ge Uff elter Binnenveld, 
Brandeveen en het Hol  ngerveld 
droomde ik meerdere malen over de 
mensheid die had besloten alle directe 
banden met alle dieren te verbreken. 
Mijn brein was, als gevolg van diepe 
crisis waarin de wereld verkeert, 
kennelijk een nieuwe weg ingeslagen.
Geen dierentuinen meer, geen 
megastallen, slachthuizen, volières, 
aquaria, huisdieren, safariparken,  
circusberen en zo meer. Geen kooien 
meer, zelfs geen gouden. Geen 
gezadelde paarden meer, geen hulp- en 
poli  ehonden meer want deze waren 
vervangen door zeer intelligente en 
eigen  jdse robots. Geen viskwekerijen 
meer, geen hengelende “sport”vissers, 
jach  rofeeën, asielen dierenpoli  e, 
veetransport, bontjassen, Q-koorts, 
mond-en-klauwzeer, coronavirus en de 
s  ch  ng AAP.
De mens had vanaf dat moment groot 
respect voor de leefgebieden en de 
autonomie van alle dieren. De dieren 
konden weer leven op de wijze die 
moeder natuur ooit had bedacht. 
De mens werd volledig veganis  sch 
en hielp de klimaatproblema  ek 
binnen zeer korte  jd de wereld uit. 
Hij werd fysiek en mentaal gezonder 
en zijn ecologische voetafdruk bleef 
permanent lager dan ooit tevoren. 
Utopia bleek binnen handbereik.
“Wat een dromer”, zult u denken. Dat 
klopt. Inmiddels ben ik weer ontwaakt  
en groet ik mijn overbuurman die op 
anderhalve meter afstand zijn twee 
aangelijnde hondjes met opvallend 
pla  e neusjes uitlaat. “Goedemorgen!”

Gheraert Leeu

Tradi  onele 
bloemenac  e eind april 
helaas afgelast
Door de maatregelen van het RIVM 
is het helaas niet mogelijk de 
Bloemenac  e 2020 ten behoeve 
van de kerken in Havelte en Uff elte te 
laten doorgaan. 
Jammer voor de jaarlijkse steun voor 
deze kerken, maar de gezondheid van 
de medewerkers gaat boven alles.
Hopelijk kunnen de regionale 
bloemisten u wel van dienst zijn in 
deze bijzondere situa  e. 

Commissie Bloemenac  e

Paasgroet
Wereldwinkel Havelte hee   
afgelopen donderdag een Paasgroet 
gedoneerd  aan de Woonzorgcentra 
de “Molenhof en Berkenhof” in 
Havelte.

In verband met de  jdelijke slui  ng 
van de winkel door het Corona 
Virus hebben wij 60 pakketjes met 
paaseitjes en vilten paashaasjes 
ingepakt met 4 medewerkers.
De pakketjes met Paasgroet  zijn 
afgelopen donderdag 1 april afgegeven 
bij de 2 Woonzorgcentra in Havelte, 
zodat ze verdeeld kunnen worden aan 
onze ouderen en verzorgenden.

Wij gaan door!
Uitgi  epunt Westerveld van de voedselbank Zuidwest Drenthe in Havelte gaat 
door met de uitgi  e van voedselpakke  en. De uitgi  e is volledig aangepast 
aan de RIVM richtlijnen en duurt daardoor wat langer maar verloopt naar volle 
tevredenheid. 

We krijgen veel aanbiedingen, 
handjes, restvoorraden uit de horeca, 
fi nanciële gi  en, aardappelen en 
een gewonnen vleesbon ! Gelukkig 
kunnen we ook nog steeds iedere 
uitgi  e rekenen op  brood van de 
bakkers Strampel en à la Pelouse, 300 
eieren van “De Keuterij” en vlees van 
de ALDI. Ook de kerken leveren een 

bijdrage en 
S  ch  ng 
Dorps-
ac  viteiten 
Dwingeloo 
deelt 8 april 
voor de 
tweede keer 

maal  jden uit, onder 
anderen aan onze 
cliënten. We vinden 
het hartverwarmend 
en voelen ons enorm 
gesteund. Daarnaast 
gaan de leveringen 
vanuit het distribu  e- 
centrum in Meppel 
gelukkig door en hebben we nog 
voorraad uit de december-inzameling. 
We hebben er alle vertrouwen in 
dat we deze bijzondere periode door 
komen en ook hulp kunnen bieden 
aan nieuwe cliënten.  Via www.
voedselbankzuidwestdrenthe.nl kunt u 
meer informa  e lezen.



4 De Kei - 5e jaargang nr. 8 - 15 april 2020

Foto: Geert Drogt
Een ‘Kei’ van een foto
Een stukje oud Havelte. Een geliefde plek voor fi etsers en wandelaars. 
Hier proef je nog iets van de rust van het pla  eland.



De Kei - 5e jaargang nr. 8 - 15 april 2020 5

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

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251
www.pizzariminihavelte.nl

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

Alleen a  alen.
Voor menu en openings  jden: zie website

www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
0521-341285 

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP

kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur 

15 april De Kei nr. 8
21 april  Oud papier Havelte
25 april Kersenbloesemdrive Dieverbridge - Hotel De Brink, Dwingeloo
29 april De Kei nr. 9
  6 mei Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Dhr. Piersma lezing over parfum
  9 mei  Dansavond voor iedereen; org. Durango Line and Showdancers - Loca  e “De Stobbe”, Darp - aanvang 20.00 uur
13 mei De Kei nr. 10
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
10 juni Alzheimer Trefpunt Westerveld; fi lm-/theatervoorstelling - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.00 uur
16 juni Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
24 juni De Kei nr. 13
30 juni Oud papier Havelte
  5 juli  Schaapscheerderfeest met Fair op de Hol  nger Poort; schapen scheren, demonstra  es, standhouders met Food, 

Wol, Streekproducten, Landleven en leuke ac  viteiten voor de kinderen zoals spelletjes en luchtkussens.
25 aug. Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur

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

Haiku
De reiger verlaat 

de tuin onder luid geschreeuw 
dat klinkt als vloeken.

Louis
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In de tuin
TUINPOSTERS

BUITENKUSSENS

Alles wat je  

groeit
geeft,

liefde
t

Laten we 
de

Buiten
zetten

Bloemetjes

Jubilerend Corso 
Frederiksoord afgelast
‘Beste Corso-vrienden,  in goed 
overleg met de Corsogroepen hee   
het bestuur besloten dat het Corso 
Frederiksoord dit jaar niet doorgaat’, 
schrij   voorzi  er Joost O   nk. Het 
jaarlijkse evenement dat in 2020 voor 
de 60ste keer zal worden gehouden, 
in het tweede weekend van 
september, gaat niet door in verband 
met de coronamaatregelen.

Het Corso niet door laten gaan 
was geen gemakkelijke beslissing. 
Belangrijk voor het dagelijks bestuur 
is de gezondheid van bouwers, 
vrijwilligers en het publiek. Samen 
met argumenten als solidariteit 
naar andere Corso organisa  es, 
het onvoorspelbare verloop van de 
maatregelen en mogelijke fi nanciële 
risico’s, is dit de enige juiste beslissing. 

‘Volgend jaar wordt een ‘echt groot’ 
Corsojaar’ 
De voorbereidingen waren al in volle 
gang. Er is een jubileumcommissie 

samengesteld met enthousiaste 
plannen om 60 jaar Corso invulling 
te geven. Historische fi lmpjes en 
foto’s zijn verzameld om getoond 
te worden. Een groot deel van het 
programma was bekend bij de diverse 
commissies. De Corsogroepen hebben 
hun onderwerpen in november al 
gepresenteerd en dachten na over 
de uitwerking van thema ‘Corso 60 
jaar - Vermaak oe!’. ‘Wij begrijpen 

dat veel mensen teleurgesteld zijn, 
maar volgend jaar wordt het een ‘echt 
groot’ Corsojaar’, schrij   O   nk.

Het bestuur zal in overleg met 
groepsleiders, commissies en de 
organisa  e van het Flodderfeest 
bekijken of zij in september nog een 
ac  viteit kunnen organiseren, zoals 
bijvoorbeeld een (variant op de) 
mozaïek-route.

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

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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PARKET - PVC - LAMINAAT
Nieuw - Renovatie - Reparatie

VLOERENMEESTERS sinds 1974

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

Optiek Ruinen is 
i.v.m. het Coronavirus  

in april gesloten

Voor spoed bellen 
met 06 12 34 50 17

Oosterstraat 2 • 7963 AC  Ruinen

Coachingstraject Popsport toch van start
Het coachingstraject Popsport voor jonge muzikanten in 
Drenthe kan, ondanks de coronacrisis, toch van start gaan. 
S  ch  ng Kunst & Cultuur is er in geslaagd voor de acht 
deelnemende acts een online-programma samen te stellen. 
Zaterdag 4 april start het traject met een online-workshop 
van Niels Knelis Meijer van Clash van SPOT/Oosterpoort. Zijn 
workshop gaat over het bepalen van een bandstrategie en 
het gebruik van sociale media. 

Aan het talentontwikkelingstraject 
doen twee singer-songwriters, twee 
bands en vier rappers mee. Het gaat 
om de singer-songwriters Leeloo 
Brinkman en Isabella Elzinga uit Assen, 
de bands Insane Delirium en Bliss 
uit Emmen en de vier jonge hiphop-
ar  esten M00N uit Coevorden, Jespar 
uit Paterswolde en David Riebeek en 
Nyree Osasso uit Assen. 

Erik de Vries, coördinator van 
Popsport Drenthe, is blij dat het 
traject met enige vertraging toch van 
start kan. “We hadden de coaches 
in de startblokken staan om de acts 
intensief te gaan begeleiden naar 

hun optreden op het 
Bevrijdingsfes  val 
Drenthe. Door het 
coronavirus gaat dat helaas niet 
door, maar dankzij de crea  viteit in 
de popsector kunnen we toch een 
aangepast online traject aanbieden, 
waarbij acts alsnog ondersteund 
worden in hun ontwikkeling.”

Na de sociale media workshop, gaan 
de deelnemers de komende weken 
aan de slag met het opze  en van 
hun Facebook, Twi  er en TikTok 
en volgen ze binnenkort nog een 
workshop tekstschrijven. Als er weer 
evenementen mogen plaatsvinden, 

kunnen we de acts ook live op het 
podium  zien.

PopSport is een begeleidings- en 
coachingstraject dat in elke provincie 
plaats vindt. Jonge, ambi  euze 
bands, singer-songwriters en dj/
producers krijgen een aantal 
maanden begeleiding om zichzelf te 
verbeteren, zowel muzikaal als op het 
gebied van bijvoorbeeld promo  e en 
podiumpresenta  e. Uit elke provincie 
mag één act door naar het landelijke 
vervolgtraject.
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Textieldruk 
en borduren
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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 badcapes, slabbetjes, badjasjes en 

knuffels.
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