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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

4 mei herdenking Havelte

0521 342 250

“Geef vrijheid door”

Ook dit jaar zijn de Nederlandse slachtoﬀers van de tweede
wereldoorlog en van de conflicten en vredesmissies nadien,
herdacht. Door de coronamaatregelen kon dit niet op de
gebruikelijke manier met een herdenkingsbijeenkomst.
Op 4 mei hee burgemeester Rikus
Jager ‘s morgens, in het bijzijn van
de heer Egbert Allema van het 4 mei
comité Havelte, een krans gelegd
bij het herdenkingsmonument op de
begraafplaats in Havelte.
’s Middags hee het 4 mei comité een

bloemstuk gelegd op het oorlogsgraf
van Anton W. Siedenburg en zijn er
bloemen geplaatst in de vazen naast
het herdenkingsmonument.
Het comité hoopt natuurlijk dat er
volgend jaar weer een ‘normale’ 4 mei
herdenking gehouden kan worden.

0521 34 46 54

  
 



  

Vernieling bomen
Regelma g wandel ik door het Waterbolkparkje en vandaag werd ik
getroﬀen door het feit dat er vlakbij de oﬃciële ingang van het parkje aan de
Wandelbosweg, daar waar het informa ebord staat waarop bijzonderheden
over secretaris Waterbolk zijn vermeld, nu inmiddels drie jonge bomen zijn
gestript. Ze zijn gedeeltelijk met een mes van hun bast ontdaan.
Deze bomen gaan nu een zekere
dood tegemoet. Wie doet zo iets en
waarom? Is het pure vernielzucht, is

    
   

het verveling, wat is het doel? Wie
weet hier meer van?
Marjoke van den Bosch
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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.

31 mei online 10.00 uur Ds. Vijko Top, Pinksteren
7 juni Havelte 10.00 uur Ds. Aukje Westra

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

Adverteren?
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Havelte is enthousiast over vissen
Wij zijn blij dat de inwoners van Havelte zo enthousiast
zijn over onze vissen! We zijn in de meivakan e bijna
elke dag samen bezig geweest met het vouwen van
meer dan 500 vissen.
Onze bedoeling was eerst om alleen
voor bewoners van de Berkenhof en
de Molenhof vissen te vouwen, maar
omdat we het zo leuk vonden én
veel leuke reacƟes kregen, besloten
we om zoveel mogelijk inwoners van
Havelte blij te maken met onze vissen.
Op alle vissen schreven we ‘hou vol’
om iedereen een hart onder de riem
te steken. We zijn heel blij met alle
lieve berichten op Facebook en van
mensen die ons persoonlijk kwamen
bedanken! We hopen dat de vissen

een beetje
helpen in
deze rare
Ɵjd. Omdat
we zo graag
bezig zijn, zijn
we alweer
begonnen aan
een nieuwe
acƟe om geld
in te zamelen voor KIKA!
Annelie de Boer en Fleur Andeweg

URZO

WONINGINRICHTING
PROJECTINRICHTING

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
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MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Flint

Alle kleine beestjes helpen
Nu ik aanmerkelijk minder gebruik
maak van de auto en het openbaar
vervoer besluit ik vaker tot een
wandeling of een fietstochtje door
Havelte en omgeving. Ik merk
daardoor dat ik mijn geluk eerder te
voet bereik dan met een vliegtuig.
Hoewel ook mijn wereld als gevolg van
de crisis behoorlijk is verkleind, wordt
mijn beeld van Havelte en omgeving
steeds ruimer en meer gedetailleerd.
Het valt me op dat steeds meer
mensen al wandelend en fietsend
hunnen zinnen verze en als wapen
tegen de vele intelligente beperkingen
die helaas horen bij de huidige sociale
zonsverduistering.
Ik zie prach ge bloesems, fraai
verzorgde tuinen, opknapbeurten
van veel toch al zo fraaie woningen,
honderden vogels, druk in de weer
met hun nakomelingen, nieuw
geplaatste nestkasten, omgeploegde
akkers, zwetende joggers,
natuurvorsers met verrekijkers, een
boomgaard waar recent omgewaaide
bomen zijn vervangen door vijf
gloednieuwe fruitbomen, blije
kinderen die hun juf of meester na
lange jd weer terugzien, fraaie
insecten in de wegberm die op hun
eigen wijze bijdragen aan het welzijn
van onze planeet.
Ik ben verbaasd over de toename
van de afstand die ik afleg. Bleef het
aanvankelijk bij een ommetje door
het centrum van Havelte, inmiddels
raak ik ook bekend in Darp en Uﬀelte.
Hierbij ben ik natuurlijk wel enige
dank verschuldigd aan de weergoden,
zij het dat ik Pluvius toch wel tot enige
ac e oproep, vooral in het belang van
tuinen en akkers.
Gheraert Leeu

Beste hondenbeziƩers,
Wat is het fijn om in een omgeving te wonen met veel ruimte, bos en
heidevelden. Een heerlijke omgeving om een hond te hebben en een aantal
keren per dag te kunnen wandelen. Het beestje heeŌ meer dan genoeg ruimte
om zijn behoeŌe te doen zonder dat anderen er last van hoeven te hebben.
Vreemd genoeg vinden de vrijwilligers
van de kerk toch veelvuldig
uitwerpselen van honden op de weg
naar de ingang en op de parkeerplaats
van de kerk. Om te voorkomen dat
jdens een dienst of begrafenis de
mensen in de hondendrollen stappen
worden deze wekelijks door de
vrijwilligers opgeruimd. Dit zou toch
niet nodig moeten zijn.

Dus geniet van uw hond, maar denk
aan de medemens en gebruik de
ruimte die we hier in Havelte hebben.
Dus a.u.b. geen drollen meer voor de
kerk!
Namens de vrijwillers van de
Protestantse Kerk in Havelte hartelijk
dank.
Albert Willems,
awillems02@hetnet.nl

Lichtjesavond voor overledenen in Havelte
Vorig jaar hebben we in Havelte voor
de eerste keer een lichtjesavond
ter nagedachtenis van overledenen
gehouden. Gezien de vele
posiƟeve reacƟes hebben de
begrafenisvereniging “de Laatste Eer”
en de PKN kerk besloten om op 6
november deze acƟe te herhalen. Alles
is tegenwoordig onder voorbehoud,
maar we gaan er vanuit dat er in
november toestemming voor deze
acƟviteit is.
De mogelijkheid wordt deze avond
geboden om op de begraafplaats een
lichtje te plaatsen bij een graf of op
een centrale plaats. De looproute
en begraafplaats zullen net als
vorig jaar verlicht worden. Na de
rondgang wordt in de kerk aandacht
aan het thema gegeven met woord
en muziek. Het programma is nog in
voorbereiding. In een latere publica e
wordt hier meer over bekend.

Voor de verlich ng van de paden
zouden we erg graag schone jam- of
conservenpotjes van u ontvangen
(zonder deksel). Deze kunnen we
gebruiken voor verlich ng met waxine
lichtjes. U zou ons hiermee erg helpen.
De potjes kunnen gebracht worden
bij: Hennie Winters, Fazantweg 15
(krat naast huis) en Marga Stapel,
Eursinger Kerkweg 11 (krat achter
hek).

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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Stukje Natuur: Katwilg
Het klassiek Hollandse landschap ziet er volgens mij als volgt uit: een groene weide met verspreid gele en wiƩe
bloempjes. Daarin graast een Ɵental zwartbonte koeien en in de blauwe lucht danst een paartje kievieten tussen de
grijswiƩe wolken. Op de voorgrond een eikenhouten hek met aan weerskanten een brede sloot, geflankeerd door een rij
knotwilgen. Aan de waterkant staat een blauwe reiger te vissen. Op de achtergrond staat tussen enkele hoge bomen een
rietgedekte boerderij. Aan de horizon bomen en struiken, waarboven een kerktoren en een korenmolen uitsteken.
Knotwilgen vormen een essenƟeel
onderdeel uit van het Nederlandse
landschap. Maar zou de Ɵtel
van dit Stukje Natuur dan niet
“knotwilg” moeten luiden? Nee,
want een knotwilg is geen specifieke
plantensoort. Naast de katwilg kan dat
ook de schietwilg of de kraakwilg zijn.
Zelfs soorten als de els, es, populier of
de zomereik kunnen zo gesnoeid zijn.
Een knotwilg is niets anders dan een
boom die op twee meter afgezaagd is
en waarna de uitgelopen waterloten,
algemeen bekend als wilgentenen,
regelmaƟg gesnoeid worden.

De katwilg is als knotwilg niet zo
populair, in de meeste gevallen is
het de schietwilg. Echter op de vele
grienden die Nederland rijk is, komt hij
veel vaker voor. De reden daarvoor is
dat de katwilg meestal als een struik
uitgroeit. Deze wilgensoort is het
beste te herkennen aan zijn bladeren.
Die zijn namelijk erg smal en lang. Qua
breedte gemiddeld één cenƟmeter en
qua lengte minstens 10 cenƟmeter,
met een maximum van 25 cenƟmeter.
Daarbij is de bladrand vaak naar
binnen iets omgerold. De kleur is aan
de onderkant grijsgroen, terwijl de

bovenkant glanzend donkergroen is.
De katwilg is een tweehuizige plant,
wat wil zeggen dat de ene plant
alleen mannelijke katjes heeŌ en de
andere alleen vrouwelijke katjes. De
vrouwelijke katjes produceren na
bevruchƟng veel kleine zaden met
pluizige draden. Soms komt er zoveel
zaadpluis vrij, dat het lijkt of het
sneeuwt. Dit verschijnsel is bekend als
zomersneeuw.
Paul MenƟnk
(paul@paulmenƟnk.nl)

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van
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SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
0521-341285

Op woensdag t/m zondag open
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!
Alleen aĬalen.
Voor menu en openingsƟjden: zie website

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

Agenda
13 mei
26 mei
27 mei
10 juni
10 juni

De Kei nr. 10
Oud papier Havelte
De Kei nr. 11
LET OP!
De Kei nr. 12
In verband met het coronavirus zou het
kunnen zijn dat bepaalde acƟviteiten afgelast/
Alzheimer Trefpunt Westerveld; film-/theatervoorstelling - De
opgeschort worden. Voor meer informaƟe
Veldkei, Havelte - 19.30-21.00 uur
adviseren wij u contact op te nemen met de
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei organisaƟe.
20.00 uur
De redacƟe van De Kei
De Kei nr. 13
Oud papier Havelte
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Eendagsbestuur
Mammoetmiddag op de HolƟnger Poort; speciale acƟviteiten voor kinderen o.a. stenen vilten, spelletjes ed.
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur

16 juni
24 juni
30 juni
25 aug.
15 sept.
7 okt.
14 okt.
20 okt.

Alleswatje

liefde
geeft,

groeitt

Laten we
de
Bloemetjes
Buiten
zetten
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In de tuin
TUINPOSTERS
BUITENKUSSENS
Het Noteboompje.nl

Haiku
Dood en levenslust
zijn met elkaar verbonden
in het koekoeksnest.
Louis
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Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto
's Morgens vroeg op het HolƟngerveld genieten van de heerlijke rust en het prachƟge weer!

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

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.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

Oeveraseweg 7 Havelte 0521-342992

Houthandelwevers.nl
6

www.kdv-bso-darp.nl
info@kdv-bso-darp.nl
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Algemene WaterschapsparƟj wil meer ambiƟe voor klimaat in Watervisie
WDODelta
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan de nieuwe watervisie tot 2030 ‘Meer dan Water’. De
fracƟe van de Algemene WaterschapsparƟj is kriƟsch en vindt dat het waterschap in de visie nog meer zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen ten aanzien van klimaat, duurzame energie en het tegengaan van
bestrijdingsmiddelen in het watersysteem. De fracƟe heeŌ hierover vragen gesteld.
De frac e van AWP pleit voor
een hoger ambi eniveau
voor klimaatveiligheid,
klimaatadapta e en CO2-reduc e
en overige broeikasgassen, omdat
de waterschapstaken hiertoe serieus
aanleiding geven. Zo houden de
gevolgen van klimaatverandering
rechtstreeks verband met de
waterveiligheid, hetgeen een
hoofdtaak is van het waterschap.
Frac evoorzi er Arja Doornbos: “De
klimaatscenario’s in het landelijke
Hoog Water Beschermingsprogramma
(HWBP) zijn deels alweer achterhaald.
Klimaatverandering gaat sneller dan
gedacht en de impact is ook groter.
Het is de vraag hoeveel sneller en
grotere maatregelen het waterschap
kan nemen als het HWBP tekort schiet.
Juist op het thema veiligheid moet het
waterschap extra alert zijn.”
Duurzame energie
AWP voorziet ook dat binnen
afzienbare jd het a ankelijk zijn
van fossiele brandstoﬀen kostbaarder
is dan het jdig aanhaken bij
groene/ duurzame / hernieuwbare
energiebronnen. Daarom vraagt het
AWP hoe snel het waterschap aardgasen fossielvrij kan zijn.
AmbiƟe voor het watersysteem
Frac eleider Arja Doornbos vindt ook
dat de ambi e voor klimaatadapta e
voor het landelijk en stedelijk gebied
hoog moet zijn voor zowel de overlast
door teveel water als voor droogte.
“Extreme weersitua es zullen steeds
vaker voorkomen en als waterschap
moeten wij dit beter op kunnen
vangen.” Daarom wil AWP dat het
watersysteem extra veerkracht en
buﬀers krijgt om de voortschrijdende
droogte en overlast het hoofd te
bieden.”
Samenwerkende waterbeheerders
Het AWP wil voor het watersysteem
de kracht van de onderlinge
samenwerking met andere
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waterbeherende overheden in de
visie een sterke plaats geven. “Slim
watermanagement, waarbij het
waterschap de veerkracht in het
watersysteem verbetert en benut,
verdient een hoge ambi e. Door
het watersysteem als één geheel
te zien kunnen de gezamenlijke
waterbeheerders elkaar helpen
om pieken en dalen op te vangen.
Het gaat dan om de rela e tussen
bovenstrooms en benedenstrooms,
oppervlakte water en grondwater.
Maar het gaat ook over water in de
stad, in het buitengebied en in de
natuur en waar dijken veilig kunnen
overstromen. Door de veerkracht van
het watersysteem beter te benu en
kan bespaard worden op investeringen
in de watercapaciteit. Dit vraagt visie,
ini a ef en samenwerking. “ Volgens
Arja Doornbos geldt dit voor het
watersysteem in Nederland, maar
dus ook bovenstrooms met Duitsland
wordt samenwerken belangrijker.
Waterkwaliteit en
Bestrijdingsmiddelen
AWP maakt zich zorgen over de
impact van bestrijdingsmiddelen op
de waterkwaliteit en de leefomgeving
en wil dat het waterschap hierin
zijn verantwoordelijkheid neemt
voor het terugdringen van
verontreiniging. Zo bleek ook op
een symposium met Provincie
Drenthe, waar WDODelta bestuurlijk
en ambtelijk vertegenwoordigd
was, dat er meerdere problemen
zijn met bestrijdingsmiddelen in
het milieu. In het Drentse gronden oppervlaktewater komen
regelma g te hoge concentra es
bestrijdingsmiddelen voor met risico’s
voor mens en natuur.
Bestrijdingsmiddelen beperken
Dit gaat het waterschap aan omdat
Nederland zich hee verplicht om
uiterlijk in 2027 de waterkwaliteit op
orde te hebben. Ook wijst AWP erop
dat de toela ng en normering van

verschillende bestrijdingsmiddelen ter
discussie staat. “Dit komt bijvoorbeeld
door de nega eve eﬀecten op
insecten, zoals bijen, waardoor de
voedselpiramide en biodiversiteit
schade leiden. Ook wordt bijvoorbeeld
de grote en snel s jgende toename
van Parkinson – met name bij
agrariërs, in verband gebracht met
bestrijdingsmiddelengebruik. Als
waterschap moeten wij hier onze ogen
niet voor sluiten en overschrijdingen
en risico’s voor de waterkwaliteit en
biodiversiteit ac ef beperken door ons
voor de veiligheid niet te baseren op
achterhaalde normen.
Wij vinden in algemene zin, dat het
waterschap voor de taken waarvoor zij
verantwoordelijk is, niet kan volstaan
met het voldoen aan achterhaalde
en tekort schietende regelgeving en
beleid.”
De komende weken kunnen allerlei
belangen par jen, maar ook
individuele inwoners hun mening over
de watervisie aan het waterschap
laten weten.
Meer informa e: Arja Doornbos
tel. 06 - 13 89 42 69 arja.doornbos@
algemenewaterschapspar j.nl
Datum: 17 mei 2020
Behandeling Ontwerp Watervisie in
het AB van 26 mei’20

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.
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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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