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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

Koffi  e-inloop Veldkei weer van start 

Na drie maanden van afwezigheid gaat Welzijn MensenWerk vanaf 23 juni 
weer starten met de koffi  e-ochtenden in dorpshuis De Veldkei in Havelte. 
Tijdens deze wekelijkse inloop voor een kopje koffi  e en praatje met elkaar is er 
ook gelegenheid voor het stellen van vragen of een gesprek met medewerkers 
van Welzijn MensenWerk.

Nu het dorpshuis per 1 juni weer 
open is, is de koffi  e-inloop voor 
inwoners van Havelte en omgeving 
weer een mooie gelegenheid voor 
ontmoe  ng en het aanhalen van 
sociale contacten. Een medewerker 
van Welzijn MensenWerk is  jdens de 
inloop beschikbaar voor alle soorten 
vragen rondom zorg en welzijn. Indien 
nodig kan voor verdere ondersteuning 
worden doorverwezen naar specifi ek 
aanbod van Welzijn MensenWerk of 
een andere organisa  e.

Coronamaatregelen
In het dorpshuis worden de landelijke 
coronamaatregelen gehanteerd. 
Dat betekent dat vanwege de 

noodzakelijke 1,5 meter afstand 
tot elkaar en de hygiëne-eisen, de 
koffi  etafel in een grotere ruimte staat. 
Aanmelden voor de koffi  e-inloop 
is niet nodig. Bezoekers worden 
opgevangen bij de entree en krijgen 
uitleg over de gang van zaken.

Start 23 juni
De koffi  e-inloop is vanaf 23 juni elke 
dinsdagochtend van 09.00 tot 11.00 
uur in De Veldkei, Veldkamp 77 in 
Havelte. Voor meer informa  e: zakelijk 
leider Eric Boers via 06-20065395 
of e.boers@welzijnmw.nl en 
sociaal werker Henk van der Meer 
via 06-30441876 of h.vd.meer@
welzijnmw.nl.

Foto: Eric Boers
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De volgende Kei verschijnt op 8 juli 2020. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 1 juli  
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

28 juni Havelte 10.00 uur Ds. Aukje Westra
  5 juli Havelte 10.00 uur Ds. Vijko Top

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)

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

De kerkdeuren gaan op zondagen voorzich  g weer 
open!

Met de nadruk op voorzich  g. Er wordt maar een beperkt 
aantal mensen toegelaten, we zingen niet, we geven elkaar 
geen hand en blijven op 1,5 meter afstand van elkaar. 
Bij binnenkomst is het verplicht handen ontsme  en en 
verkeersregelaars wijzen de kerkgangers een zitplaats aan. 

En zo zijn er nog een 
aantal voorzorgs-
maatregelen die van 
de kerk een veilige 
ontmoe  ngsplaats 

maken. Zie voor details onze website 
www.pkn-havelte.nl en klik op de knop 
‘Nieuws’ en zoek naar ‘Gebruiksplan 
Clemenskerk in Corona  jd’.

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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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

Lelie

De prach  ge lelie is een plant met 
een bloem vol symboliek. Ze staat 
voor liefde, vrouwelijkheid, vrede, 
eenheid, vergankelijkheid, opstanding, 
vruchtbaarheid, zuiverheid, koninklijke 
waardigheid en beminnelijkheid. 
Tot mijn grote schrik lees ik in een 
landelijke ochtendkrant dat uit 
onderzoek van Natuurmonumenten 
en bewonersorganisa  e “Meten 
= weten” blijkt dat het  landschap 
in grote delen van Drenthe een 
cocktail aan chemicaliën bevat, mede 
als gevolg van de teelt van lelies. 
Vij  ig  bestrijdingsmiddelen zijn 
aangetoond in aangrenzende tuinen 

van bollenvelden in Westerveld, 
en op loca  es op vele kilometers 
afstand. Ook in het Hol  ngerveld 
en het Uff elter Binnenveld zijn 
hoge concentra  es landbouwgif 
aangetroff en. Het eff ect op het 
zeer gevoelige bodemleven moge 
duidelijk zijn. De vervuiling in Havelte 
blijkt groter te zijn dan ik voor 
mogelijk hield. Ik ging ervan uit dat 
in gebieden die worden beheerd, 
geen bestrijdingsmiddelen meer 
worden gevonden. Dat blijkt een 
misva   ng. Insecten, wormen, mezen, 
weidevogels en grote grazers ervaren 
een stapeling van pes  ciden en andere 

soorten vergif. Eeuwig zonde. Als zeer 
betrokken leek in deze materie hoop ik 
dat lokale ini  a  even van deskundigen 
het belang van de biodiversiteit en ons 
ecosysteem bewaken en dus passende 
maatregelen nemen die leiden tot 
verbetering.
Zie ik daar, op weg naar het 
openluch  heater, een perceel vol 
jonge lelieplanten? Nee toch! Ook al 
stellen Agrifacts en BASF de herkomst 
van het gif ter discussie, blij   staan dat 
het gif de bodem vervuilt.

Gheraert Leeu

Natuurherstelmaatregelen Hol  ngerveld

 Werk in uitvoering
Binnenkort start Natuurmonumenten weer met de natuurherstelmaatregelen in het Hol  ngerveld. Alles is erop gericht 
om de rijkdom van het open heidelandschap te behouden en te versterken. En om de overlevingskansen voor bijzondere 
planten en dieren te vergroten. Dat betekent even overlast. Daarna kan de natuur het weer overnemen. En kan de 
bezoeker op  maal genieten van een bijzonder stukje Hol  ngerveld.

Waarom zijn we hier aan het werk?
Doen we niets, dan groeien open 
(heide) landschappen dicht. 
Belangrijke oorzaak is het teveel 
aan s  kstof uit verkeer, industrie 
en landbouw. Dat zorgt voor een 
explosieve groei van planten die van 
s  kstof houden zoals grassen, bramen, 
jonge boompjes. Maar ze verdringen 
wel de kwetsbare planten. En dat 
hee   weer een nega  ef eff ect op 
bijzondere dieren. 

Wat doen we?
Ieder natuurgebied vraagt om een 
eigen aanpak. In het Hol  ngerveld 
beginnen we met het maaien in 
het noordelijk gedeelte. Daarna 
verwijderen we op meerdere plekken 
nog opslag van jonge boompjes, 
gevolgd door maaien en plaggen. 
Alles is erop gericht om de natuur 
te behouden en meer weerbaar te 

maken. Natuurmonumenten werkt 
hierin nauw samen met andere 
terreinbeheerders en de Provincie 
Drenthe.
 
Wat betekent het voor de bezoeker? 
Het kan zijn dat de wandelaar en 
fi etser machines hoort en ziet. Maar 
dat is  jdelijk. Natuurmonumenten 
probeert de overlast te beperken.
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

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

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO

WE mogen weer! 

Dus kom gezellig yoga doen in Uff elte op dinsdag-, 
woensdag- en donderdagochtend om 9.30 uur met Keri. 
Kosten zijn 11 euro per les inclusief een heerlijk glas 
kruidenthee.

Tango dansen; zo gauw we weer 
mogen dansen samen starten we een 
cursus voor beginners. Je kunt je al 
opgeven. De cursus vindt plaats op 
maandag- of dinsdagavond.

Uelenbord; Elke 1e dinsdag van de 
maand kun je er gezond en verrassend 
lekker eten; drie verrassende zomerse 
gangen, gevuld met plantaardige 
biologische ingrediënten, knisperverse 
groenten uit onze tuin en wilde 

kruiden. Vanaf 18.00 
uur ben je welkom 
voor een glas wilde 
welkomst ijsthee, om 
18.30 uur gaan we 
aan tafel!
Het diner zal in 
onze ruime tuin plaatsvinden, met 
voldoende afstand tussen de tafels.
Op de sprookjesach  ge plek die de 
Uelenspieghel heet op de 
Winkelsteeg 5, Uff elte.

Kosten voor het drie-gangen-diner incl. 
kleine wildplukwandeling zijn € 25,- 
Opgeven kan op 0521-351331 of 
anne  e@uelenspieghel.nl
www.uelenspieghel.nl

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759

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
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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
15 sept.  Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
  7 okt. Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond; Eendagsbestuur
14 okt.   Mammoetmiddag op de Hol  nger Poort; speciale ac  viteiten voor kinderen o.a. stenen vilten, spelletjes ed.

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

Nee toch
Haren in je neus, 
haren in je oren.

Hier en daar lekkages, 
soms vanachter, 
soms vanvoren.

Louis
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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

Laatste ronde popvoucher Drenthe

Drentse poptalenten in de lee  ijd van 12 tot en met 27 jaar kunnen nog tot 31 augustus een beroep doen op de 
Voucherregeling Poptalent van de provincie Drenthe. Doel van de regeling is om jongeren meer mogelijkheden te bieden 
zich te ontwikkelen in de popcultuur. Via de regeling kan een fi nanciële bijdrage worden aangevraagd van 500 euro 
voor het volgen van workshops als songwri  ng of producen. Ook is het mogelijk met het geldbedrag een professionele 
studio-opname of videoclip te maken. De regeling verdwijnt na twee jaar.

Dit seizoen zijn al zes  en aanvragen 
voor de Popvoucher gehonoreerd. 
Zo kunnen het hiphop-duo Bombarie 
uit Coevorden en de rockband Insane 

Delirium uit Emmen samenwerken 
met een producer en in een 
professionele studio werken aan 
nieuwe nummers. Urban ar  est 
Marijn Scholing uit Hoogeveen 
kan dankzij de voucher een cursus 
studiorecording en stageperformance 
volgen. Singer-songwriter Isa Zwart uit 
Emmen hee  , dankzij de popvoucher, 
zelfs drie songs kunnen opnemen. 
Isa neemt op dit moment deel aan 
het talentontwikkelingstraject Hit the 
North. 
Jus  n Ripassa uit Emmen hee   
ook op  maal gebruik gemaakt van 
de Popvoucherregeling. Hij zegt 
daarover: “De popvoucher gaf mij 
mogelijkheden om in een korte 
periode veel te kunnen realiseren in 
mijn muziekprojecten. Zo heb ik met 
de popvoucher drie nummers kunnen 

opnemen en uitbrengen. Hierdoor ben 
ik snel gegroeid als muzikant en heb 
ik veel meer publiek kunnen bereiken. 
Een prach  g middel om startende 
muzikanten mee te ondersteunen, 
jammer dat de regeling verdwijnt”.
De Voucherregeling Poptalent was 
een regeling voor twee jaar en wordt 
na de zomer niet verlengd. Jongeren 
die nog een beroep op de regeling 
willen doen, wordt geadviseerd voor 
de zomer de aanvraag te doen, omdat 
het aanvragen en de behandeling van 
de voucher een paar weken in beslag 
 kunnen nemen door de vakan  e. 
S  ch  ng Kunst & Cultuur biedt hulp bij 
de aanvraag.
De regeling is te vinden via de 
volgende link:
h  ps://www.provincie.drenthe.
nl/@131130/subsidie-vouchers/

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen
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Foto: Willem Lijkendijk

Een ‘Kei’ van een foto

Een ‘Kei’ van een foto
Klobbe gooien in Darp, 
woensdagmiddag, we zijn de KEI kwijt, 
dan maar zoeken.

Zevende Walk4Veterans voor een veteranenhond 

75 jaar vrijheid: in 75 dagen 75 kilometer wandelen

De zevende Walk4Veterans staat in het teken van 75 jaar vrijheid. Organisator s  ch  ng Hulp voor Helden daagt 
wandelaars uit in een periode van 75 dagen 75 kilometer te lopen en daarmee minimaal 75 euro sponsorgeld op te 
halen. Door het coronavirus krijgt de jaarlijkse sponsorloop Walk4Veterans een ander karakter, maar met hetzelfde doel 
voor ogen: geld ophalen voor aanschaf van een hulphond voor een veteraan met PTSS.

‘Vrij om te gaan’, is het thema van 
de zevende Walk4Veterans. “We 
staan dit jaar s  l bij 75 jaar vrijheid 
in Nederland. Door corona proeven 
we een klein beetje wat het betekent 
als je wordt beperkt in je vrijheid, 
maar we zijn in principe vrij om te 
gaan en staan waar we willen. Voor 
veteranen met een pos  rauma  sche 
stressstoornis is dat heel anders. Voor 
hen voelt het alsof ze voortdurend 
in thuisisola  e zijn, omdat ze de 
deur vaak niet meer uit durven”, legt 
manager Jos Brouwer van Hulp voor 
Helden uit.

Vrijheid terug 
Daarom lopen wandelaars met de 
Walk4Veterans geld bij elkaar om 
een speciaal getrainde hulphond 
te bekos  gen voor veteranen met 
een pos  rauma  sche stressstoornis 
(PTSS). Brouwer: “Een zogenaamde 
veteranenhond gee   een veteraan 
zijn vrijheid terug. De hond herkent 
bijvoorbeeld de eerste signalen van 
een herbeleving of nachtmerrie en 
maakt zijn baas wakker.” Zoals bij 
Inno Ru   ng. Hij diende 25 jaar bij de 
Koninklijke Luchtmacht en kwam met 
PTSS thuis te zi  en. Zijn hulphond 
Henk haalt hem le  erlijk van de bank 
af. “Hij ziet het als ik het moeilijk heb. 
Dan gaat hij mij afl eiden.”

Wandelen in eigen omgeving 
De jaarlijkse Walk4Veterans zou 
op zaterdag 12 september worden 
gehouden als eendaags evenement. 
Nu dat vanwege corona niet kan, 
vraagt de organisa  e wandelaars in 
hun eigen omgeving te gaan lopen. 
“De a  rap is op zaterdag 27 juni 

 jdens de Na  onale Veteranendag. 
Tot aan 12 september zijn dat 
zo’n 75 dagen, waarin we mensen 
uitdagen om in totaal 75 kilometer 
te wandelen, hard te lopen of een 
andere uitdaging aan te gaan, en zich 
daarvoor te laten sponsoren voor 
een bedrag van minimaal 75 euro”, 
zegt Brouwer. “Juist in deze corona  jd 
waarin mensen veel thuis zijn, is het 
belangrijk om te blijven bewegen. 
Door te wandelen kun je je zinnen 
verze  en en je bent fysiek bezig. Of je 
nu 75 dagen lang 1 kilometer per dag 
loopt of  en tochten maakt van 7,5 
kilometer: je kunt de Walk4Veterans 
vormgeven zoals jij wilt.”

Doel: 75.000 euro 
Meedoen kan als individu en als team. 
Aanmelden kan via walk4veterans.nl. 
Daar staan ook voorbeeldwandelingen 
in alle provincies, de zogenaamde 

‘vrijheidsroutes’. Deze speciaal 
uitges  ppelde wandelroutes voeren 
langs plekken die een link hebben met 
oorlog of bevrijding, zoals een militaire 
begraafplaats of een monument. 
De organisa  e richt zich op 1.000 
deelnemers. Brouwer: “Om in de 
trant van 75 jaar vrijheid te blijven: 
met dat aantal deelnemers halen we 
75.000 euro. Dat zou een geweldige 
steun in de rug zijn om nieuwe 
veteranenhonden op te leiden.”

Hulp voor Helden 
Hulp voor Helden organiseert jaarlijks 
de Walk4Veterans. De s  ch  ng 
voert projecten uit die het welzijn 
van militairen, veteranen en hun 
thuisfront bevorderen en fi nanciert 
ini  a  even die aandacht, erkenning 
en steun bieden. De opbrengst van de 
Walk4Veterans komt ten goede aan 
het Fonds Veteranenhond.
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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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