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Adverteren?

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

Tennissers HTC weer volop aan de bak

Corona of niet, de tennissers van HTC in Havelte komen weer volop aan hun 
trekken. De banen zijn al wekenlang druk bezet. Met name de tossavonden, 
waarop iedereen tegen en met elkaar kan spelen, worden door de tennissers 
druk bezocht. 

Het befaamde Open Toernooi in 
juni mag dan dit jaar vanwege 
besme   ngsgevaar van het covid-19-
virus niet doorgegaan zijn, dat wil 
niet zeggen dat de tenniscommissies 
hebben s  lgezeten. Zo organiseerde 
op zaterdag 22 augustus de 
wedstrijdcommissie ter compensa  e 
van alle leed een speciaal dagtoernooi 
voor de eigen leden. Zo’n 35 clubleden 
gaven gehoor aan de oproep om die 
middag enkele wedstrijden te spelen. 
Zij genoten bovendien ‘s avonds als 
toetje van een barbecuemaal  jd op 
het terras van de tennisclub. 
Dat toernooi was de opmaat voor veel 
meer spor  eve ac  viteiten op het 

tenniscomplex. Vanaf de tweede week 
van september doen liefst zes  en 
teams mee aan de KNLTB-compe   e, 
die oorspronkelijk in het voorjaar zou 
worden gespeeld. Met uitzondering 
van de woensdag en donderdag zullen 
dan op alle dagen van de week tot 
eind oktober de Havelter tennissers 
hun clubkleuren in het noorden en 
oosten van ons land verdedigen.
Vervolgens krijgen de HTC’ers de 
gelegenheid hun krachten met 
elkaar te meten  jdens de jaarlijkse 
clubkampioenschappen. Dan zi  en 
ze wat hun spor  eve inspanningen 
betre   tot maart volgend jaar 
voorlopig onder de pannen.  

Ook 70-jarigen zoals deze twee tennissers laten hun capaciteiten zien  jdens het dagtoernooi van HTC. 
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De volgende Kei verschijnt op 16 september 2020. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 9 september  
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

  6 sept. Uff elte 10.00 uur Ds. Vijko Top
30 aug Havelte 10.00 uur Mw. Ds. T. Braam (Dw’loo)
  6 sept. Havelte 10.00 uur Ds. Vijko Top
13 sept. Havelte 10.00 uur Ds. Aukje Westra
20 sept. Havelte 10.00 uur  Mw. Ds. G. Jongsma 

(Staphorst)
27 sept. Havelte 10.00 uur  Mw. Ds. A.J. Streutker-Be   ng 

(Beilen)
  4 okt. Havelte 10.00 uur Ds. Aukje Westra

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

BALANS NATUURGENEESKUNDE, Ada Beenen, 0521 857003

COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen, 
06-22060552, www.coachprak  jknika.nl

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 september is Rimini geopend 
van donderdag t/m zondag!

Voor menu en openings  jden: zie website

 Vijf avonden Medita  e
Medita  e leert je in het nu en in balans te zijn, om te gaan met stress en dieper 
te ontspannen. In deze training oefen je de eerste twee avonden hoe je kunt 
zi  en, ademen, aandach  g en opmerkzaam kunt zijn, zodat je rust ervaart en 
bij jezelf uitkomt. Je wordt je bewust van je lichaam als ontmoe  ngsplaats van 
jou en de Liefde.  De volgende drie avonden oefen je verschillende vormen van 
medita  e. 

Wij noemen het een training in christelijke medita  e. Er wordt mee bedoeld dat 
oosterse medita  etechnieken en -wijsheden ook in het westen te vinden zijn. 
Thuiskomen bij jezelf met alles wat in je is, daar gaat het om. 

Data Dinsdagen 8-15-22-29 september en 6 oktober 2020
Tijd  19.15-21.30 uur
Plaats Clemenskerk te Havelte, ingang de Nije Wheeme 
Groep Minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers. Lee  ijd 25 tot  85 jaar
Info en opgave Aukje Westra, predikant Clemenskerk, dominee@pkn-havelte.nl
Corona We houden ons aan alle door het RIVM gestelde maatregelen

Rec  fi ca  e 
RommelRoute Havelte

Omdat er na plaatsing van het ar  kel 
in de Kei van 19 augustus, bekend is 
geworden dat op 5 september een 
buurtrommelmarkt in (heel) Havelte 
gepland staat, hebben wij besloten 
om ‘onze’ RommelRoute aan de 
Korhoenweg niet door te laten gaan. 
We sluiten ons nu aan bij de 
buurtrommelmarkt op 5 september.

Waar een wil is, is een omweg.    

Lorki
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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

Lichtjes avond Havelte 2020 afgelast
Hoewel het programma voor de lichtjes avond van 6 november al vrijwel rond 
was, hebben we alsnog besloten deze ac  viteit te annuleren.

Flint
De grote boze wolf
Midas was mijn favoriete strip in de 
Donald Duck van de jaren vij  ig en 
zes  g. Sneu om telkens weer zijn 
net niet ingenieuze plannen te zien 
stranden. Hij bleef volharden in een 
totaal niet eff ec  eve aanpak. 
Dat pakken de geïmmigreerde 
Brabantse en Drentse Midassen heel 
anders aan. Veel schapen kunnen er 
helaas niet meer over getuigen. De 
vele  ingezonden brieven in kranten 
geven aan dat de oplossing van het 
probleem vanuit een ruim aantal 
perspec  even kan worden bezien. 
De natuurbeschermer versus de 
schapenhouder, een discussie vol 
emo  e. 
Ik hoop zeer dat de onfrisse 
sugges  es, waarbij het spelen voor 
eigen rechter centraal staat, niet 
worden opgevolgd. Een eff ec  eve 
bescherming van de schapen moet 
mogelijk zijn, zeker met enige 
overheidssteun. Mijn buurman 
beschermt zijn goudvissen tegen de 
opdringerige reiger door zijn vijver af 
te dekken met gaas, de hobbykippen 
van een vriend moeten ’s avonds 
in een ren, vanwege laagvliegende 
buizerds.
Jaarlijks worden veel dieren in de 
natuur de dupe van loslopende 
honden en ka  en. Miljoenen vogels 
zijn het slachtoff er van verwilderde 
ka  en. Schapen, reekal  es en 
broedende vogels verliezen de strijd 
met enige regelmaat van loslopende 
honden. Wat doen we eraan? Weinig, 
helaas. 
Wellicht claimt Midas de plek van onze 
loslopende  huisdieren.

Gheraert Leeu

In de kerk te Havelte kunnen 
momenteel 50 personen plaats 
nemen, rekening houdend met 
de 1.5 m afstand. Gelet op de 
belangstelling van de lichtjesavond 
2019 is deze ruimte duidelijk 
te beperkt. Bovendien geven 

de ontwikkelingen rondom het 
Corona virus nog niet echt hoop op 
verbetering.
Helaas dat we dit besluit moesten 
nemen, maar hopelijk is de situa  e in 
2021 weer genormaliseerd en krijgen 
we een herkansing. 

Rec  fi ca  e 
op stukje van de Dorpsgemeenschap 
Havelte in ‘de Kei’, van 19 augustus 
2020

In ‘de Kei’ van 19 augustus 2020 stond 
een ar  kel met de kop ‘Veilig en fi jn 
wonen in Havelte’. 
In dit ar  kel zijn een aantal zaken 
benoemd, zoals de renova  e 
van de Schapendri   en de 
Meidoornlaan, die niet juist zijn. 
Omdat dorpsgemeenschap Havelte 
het belangrijk vindt om u van juiste 
informa  e te voorzien is er een 
gesprek met de gemeente gepland. 

Tijdens dat gesprek wordt onder 
andere de stand van zaken van de 
Schapendri   en de Meidoornlaan 
besproken. In een volgende edi  e van 
‘de Kei’ leest u hier meer over. 

Winterkinderkleding- en speelgoedbeurs Havelte 
afgelast

De werkgroep Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Havelte hee   helaas moeten 
besluiten de kledingbeurs van 2 en 3 oktober 2020 te annuleren. 

Vanwege de maatregelen die zijn 
genomen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan, is het niet 
mogelijk om de winteredi  e van de 
kledingbeurs doorgang te geven.
De eerstvolgende zomerkleding- en 

speelgoedbeurs staat gepland voor 
vrijdagavond 2 april en zaterdag 
3 april 2021. 
Voor meer informa  e en updates: 
h  ps://www.facebook.com/
kledingbeurs.havelte/

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl
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  2 sept. De Kei nr. 16
  5 sept. Buurtrommelmarkt Havelte - 11.00-16.00 uur
  8 sept. Start cursus Mediteren - Clemenskerk Havelte - 19.15-21.30 uur
13 sept. Mozaïekfi etsroute Frederiksoord - 11.00-17.00 uur
15 sept.  Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
16 sept. De Kei nr. 17
29 sept. Ophalen oud papier Havelte
30 sept. De Kei nr. 18
  3 okt. Nederlands Kampioenschap Mountainbike voor de jeugd

Agenda
Verleden  jd

Het huis waar we woonden 
is afgebladderd.

De ramen zijn beslagen. 
De dakgoot lekt. 

De voortuin in handen van de Heer
Maar

de glans van de herinnering is mooi.

Louis

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

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.

We zien uw inzending graag tegemoet.

Elke vrijdagmorgen: Mondharmonicaorkest - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
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Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!altijd scherp!

WONING GEKOCHT, HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

notariaat & mediation
Stotijn

In verband met de coronacrisis In verband met de coronacrisis 

volgen wij de richtlijnen van het volgen wij de richtlijnen van het 

RIVM.RIVM.

Met gepaste voorzorgs-Met gepaste voorzorgs-

maatregelen kunt u bij ons maatregelen kunt u bij ons 

terecht voor een bespreking en terecht voor een bespreking en 

kunnen akten bij ons op kantoor kunnen akten bij ons op kantoor 

worden ondertekend.worden ondertekend.

Frederiksoord - Bestuur en commissies van Corso Frederiksoord bereiden 
zich voor op het tweede weekend van september. Geen groot evenement 
met praalwagens in verband met de Coronamaatregelen maar een fl eurig, 
vrolijk en gezellig alterna  ef om het corsogevoel te beleven  jdens de 
Mozaïekfi etsroute. 

De werkgroep 2020 hee   de 
bestaande mozaïekroute uitgebreid 
en 34 aanmeldingen ontvangen van 
bewoners, verenigingen, scholen en 
corso groepen om de borden met 
dahlia’s voor de route te prikken. 
Het ontwerpen van de borden is 
gestart en de dahlia’s zijn besteld. 

De voorbereidingen voor het tweede 
weekend van september zijn daarmee 
in volle gang. Het bestuur hee   na 
meerdere overleggen met gemeente 
besloten de route gra  s aan te bieden 
en onderweg geen consump  e te 
verstrekken. De route verschijnt op 
www.corsofrederiksoord.nl, diverse 

social media kanalen en wordt 
via fl yers verspreid in de regio. De 
mozaïekfi etsroute is geschikt voor 
jong en oud en er wordt rekening 
gehouden met de RIVM-richtlijnen om 
zo onder andere 1,5 meter afstand te 
kunnen houden op het parcours. 
Zaterdag 12 september 2020 zal de 
jury de mozaïekborden beoordelen en 
worden de prijzen bekend gemaakt. 
Op zondag 13 september zijn deel-
nemers van harte welkom tussen 11.00
en 17.00 uur. Op elke gewenst punt 
van de route kan gestart worden. 

Voorbereidingen 12 en 13 september, beleef Corso Frederiksoord! 

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel www.kleen.nl P
ri

n
te

n

 Scan-, print- en kopieerservice van

Bouwtekeningen

T 0522 255449
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Foto: Johan Meinen

Een ‘Kei’ van een foto

We hebben de foto 12 juli gemaakt  jdens onze 
weekelijkse ochtendwandeling. Vanochtend hebben we 
vanaf “OER” over het Hol  ngerveld gewandeld. Toen 
troff en wij heel veel leuke kabouters aan onderweg. Het 
bleek te gaan om een ludieke ak  e van Brasserie OER.

Met vriendelijke groet,
Johan Meinen namens de Kuier’n Groep

Kleurrijke mondkapjes uit Afrika! 

De diaconie van de Clemenskerk steunt het project 
Adwuma Ye in Ghana. De S  ch  ng Adwuma Ye zet zich in 
voor mens en milieu in Tamale met concrete doelen en 
met zichtbare resultaten.

Het doel van de s  ch  ng is: Het 
bevorderen van de zelfwerkzaamheid 
en ona  ankelijkheid van individuen of 
groepen die een lokaal ini  a  ef willen 
ontwikkelen in Ghana, zodat zij in staat 
gesteld worden hun doel te bereiken 
en hun droom te verwezenlijken. 

De diaconie hee   gekozen voor het 
project: GET APPren  ceship and 
WORK!! 
In dit project krijgen jongeren, die 
het niet makkelijk hebben om een 
bestaan op te bouwen, de kans 
om werkervaring op te doen in de 
werkplaats.
Het uit kunnen oefenen van een 
ambacht, het zelfstandig 
kunnen werken en een 
inkomen hebben lost veel 
problemen op.
Op dit moment zijn 
er 10 ‘stagiaires’ in de 
werkplaats aan de slag.
Zij worden klaar 
gestoomd om zelfstandig 
naaister,  mmerman, 
metselaar of weefster 
te worden. Het hiermee 
verdiende geld wordt 

gespaard en wordt besteed aan een 
prak  sche vervolgopleiding en de 
gereedschappen die daarvoor nodig 
zijn. 
Geweldig leuk en mooi om te zien 
waar dat toe leiden kan!

Maar, ook in Ghana hee   het 
Coronavirus toegeslagen.
En nu zijn ze bij AdwumaYe druk bezig 
om mondkapjes te naaien.
De oprichtster van deze s  ch  ng is 
mw. Ellen Seldenthuis. 
Zij is momenteel in Nederland en hee   
deze mooie mondkapjes meegenomen 
om die ook hier te verkopen.
Zij schrij  :

Als het dan tóch moet... 
zullen we er dan maar 
iets feestelijks van 
maken?! 
Deze vrolijke 
mondkapjes zijn 
gemaakt in de 
werkplaats van s  ch  ng 
Adwuma Ye in Ghana...
De mondkapjes zijn 
dubbellaags. 
De binnenkant is van 
ongebleekt katoen.

Soms zijn de kleuren  hetzelfde en is 
het design verschillend en soms is het 
design hetzelfde maar verschillen de 
kleuren. 
Laat u verrassen! 
Elk exemplaar is uniek!

De mondkapjes worden geleverd met 
een bijpassend koordje, gemaakt van 
T-shirts... 
Dat is rekbaar en heerlijk zacht achter 
de oren! 
Knoop het op uw juiste maat. Knip het 
af.
Trek de knoop in het tunneltje en ze 
zijn klaar voor gebruik!
Met de aanschaf van deze prach  ge 
mondkapjes helpt u mee om de 
werkplaats, ook in Corona  jd, 
draaiende te houden...
1 = € 5,  5 = € 20,  10 = € 35,  16 (set) = 
€ 48   (Ruilen is niet mogelijk.)

Wilt u ook zo’n vrolijk mondkapje?
U kunt uw bestelling  doorgeven aan 
de diaconie. 
Wij zullen de aanvragen verzamelen 
en de bestelling verzorgen.
Opgave bij: Anneke Mulder, amuzo@
ziggo.nl, tel. 0521-852398.

www.facebook.com/regiobladdekei

Like De Kei op Facebook
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Varifocus voor 
€ 100,- per glas

(huismerk)
(tot 26-09-2020)

Open op

Dinsdag Donderdag Vrijdag 

09.30-12.00 uur en 13.15-17.00 uur 

Woensdag Zaterdag 09.30-12.00 uur 

Oosterstraat 2 • 7963 AC  RuinenOeveraseweg 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

Buren willen dorp verbinden met een grote 
rommelmarkt

Havelte – Het tradi  onele volksfeest zit er dit jaar niet in maar 
toch willen drie dames juist in deze periode wat extra gezelligheid 
en saamhorigheid in het dorp “blazen”. Het doel: een coronaproof 
buurtrommelmarkt. Hun missie: zoveel mogelijk inwoners laten 
aanhaken.

Buurtgenoten Cobi Meijberg, Inna 
Westerveld en Marijke Vissers ze  en 
hun schouders onder het ini  a  ef. 
Het is een vervolg op een mini 
buurtrommelmarkt die ze begin 
augustus al hadden georganiseerd. 
Spontaan, voortvloeiende uit het 
feit dat er geen gewone braderie of 
rommelmarkt was. “Zes buren deden 
mee. Daar kregen we veel posi  eve 
reac  es op, zo van “leuk, daar hadden 
wij ook wel aan mee willen doen en 
daarom hebben wij besloten om het 
nog een keer te doen” licht Cobi toe. 
Dat gebeurt op zaterdag 5 september, 
bewust in de feestweek van Havelte. 
“Om wat leuks te bieden”. Ze vindt het 
jammer dat het volksfeest vanwege 
corona niet op vertrouwde wijze kan 
plaatsvinden. “De straten worden 

versierd en vlaggen hangen uit en er 
zijn een paar ac  viteiten, maar het is 
niet hét feest. Jammer, vooral voor de 
oudere mensen”.
Wat is de bedoeling? “Dat mensen 
op hun eigen oprit of in de tuin gaan 
staan met een kraam en proberen hun 
spulletjes aan de man te brengen”. 
Met een paar buren in een grote tuin 
staan kan zolang er voldoende afstand 
wordt gehouden. Cobi: “Daar staan wij 
op: dat het coronaproof is. Dus houdt 
afstand. En het gaat echt om spullen, 
geen etenswaren”.

Inmiddels hebben al 10 straten 
zich aangemeld, wat neerkomt 
op 32 kramen. “Maar het is de 
bedoeling dat straten uit heel Havelte 
meedoen”, vertelt Cobi enthousiast. 

“Wij proberen het hele dorp erbij te 
betrekken. Dus haal de zolder leeg, 
ruim de schuur op en doe mee. En 
vertel het ook aan je buren, mond-tot-
mondreclame werkt het beste”.
De dames hopen op veel animo. 
“Bij veel aanmeldingen maken wij 
misschien een overzicht van de 
deelnemers, per straat, zodat je weet 
waar je kunt kijken en als er echt veel 
zijn, ze  en wij misschien wel pijlen in 
het dorp”.

Aanmelden kan via de Facebookpagina 
“Havelte” of door te mailen naar 
jklaverblad@hotmail.com.

De Buurtrommelmarkt op z aterdag 
5 september duurt van 11.00 tot 
16.00 uur. Te

ks
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