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: 2.800 ex. | 7e jaargang nr. 10 | 18 mei 2022

Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17

Havelte Buitengewoon: Lente-rondje!
Helaas is het de afgelopen 2 jaar niet mogelijk geweest een gezellig rondje
Havelte Buitengewoon te organiseren. En nu het allemaal weer kan, staan wij
te popelen om dit evenement in en rondom Havelte opnieuw in gang te zeƩen.
Wij wachten daarom niet tot de maand november maar ontvangen u graag al
in mei 2022! U leest het goed: u kunt in het weekend van 21 en 22 mei,
11.00 tot 17.00 uur, een Lente-rondje maken, wij zien het als een frisse herstart
van ons evenement.
De deuren van 8 loca es staan open
om 16 ondernemers te ontmoeten,
inspira e op te doen en sfeer te
proeven. Wij ontvangen u graag
op prach ge loka es als de molen,
een voormalig meestershuis, de
nieuwe kunstgalerie en de sfeervolle
wijngaard.
De maand mei staat voor een nieuw
begin, wij tonen graag onze producten
en diensten die zorgen voor een frisse
start.
Te beginnen met een schoon huis met
gebruik van fijne produkten, wellicht
nadat de woonkamer opnieuw is
ingedeeld en een andere kleur op
de wanden hee gekregen. Daarbij
een mooi schilderij en uiteraard
een kleurrijk boeket in de vaas. Ook
de tuin verdient weer de nodige
aandacht, nieuwe planten brengen de
tuin immers weer tot leven.
Maar met een frisse start kunt u ook
denken aan een ander kapsel, een
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heerlijke schoonheidsbehandeling,
verzorgde handen en een nieuw
kleurtje op de nagels. Uiteraard de
jd waarin de dikke truien worden
vervangen door een luch ge bloes.
En wat is het fijn dat de feestjes weer
worden gevierd, dus informeer naar
de mogelijkheden bij onze horecaondernemers. Huur een fees ent en
regel een cateraar, bestel de unieke
Havelter wijn, proef het vlees van het
Bigorre varken en geniet met gasten
van een overheerlijk buﬀet.
Bij een frisse start hoort ook een
warme finish, ons rondje biedt dan ook
de gelegenheid om een gesprekje aan
te knopen met de uitvaartverzorgster.
En…. bij de horeca smult u deze dagen
niet alleen van koﬃe met cake ;-D
Kortom, wij ontvangen u graag
jdens het Lente-rondje van Havelte
Buitengewoon en hopen op een mooi
zonnig weekend zodat u wellicht het
rondje op de fiets kunt doen.

7973 KZ Darp
0521 342 250

Hooikoortsklachten?
Neem contact op met:

www.cvig.nl | info@cvig.nl
Rijksweg 7 | 7975 RS Uffelte

0521 35 03 35
Behandelingen worden geheel of gedeeltelijk
vergoed vanuit uw aanvullende pakket.
De praktijk is aangesloten bij de
beroepsorganisatie LVNT en de RBCZ.
Voor het maken van een afspraak of info,
graag bellen of mailen naar info@cvig.nl
1

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 1 juni 2022.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 25 mei
mailen naar: dekei@kleen.nl
of inleveren bij / sturen naar Drukkerij Kleen,

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

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 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.

MUZIEKSPEL, prak jk voor muziektherapie
Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317
REGELVERMELDING: • 1 regel € 45,00 • 2 regels € 55,00
• 3 regels € 77,00 • 4 regels € 99,- per jaar (excl. BTW)

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

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
18 mei
22 mei
29 mei
5 juni

Molenhof
Havelte
Havelte
Havelte

19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Mw. G. Bijl-Valk
Mevr. Ds. T. Braam (Wi elte)
Ds. Marianne Gaastra
Ds. J. Hommes (Glimmen)

Doopdienst
Pinksteren

An -oxidanten
Ik had vandaag iets willen schrijven over an -oxidanten. Want iedereen hee
wel eens van dat woord gehoord. Maar wat is het nou eigenlijk en hoe werkt
het. Ik had willen schrijven over s lle ontstekingen en acute ontstekingen. Dat
ons lichaam door gifstoﬀen (zoals rook), stress, lyme, darmaandoeningen en
intensieve sport last kan krijgen van oxida eve stress. Bij oxida eve stress van
onze lichaamscellen, ontstaan vrije radicalen: losgeslagen elektronen.
Deze worden chemisch zeer reac ef
en gaan op zoek naar een elektron
van een andere lichaamscel om
zichzelf te stabiliseren. Zo ontstaat
er dus een ke ngreac e. Die vrije
radicalen beschadigen onze cellen,
wat tot chronische ziektes kan leiden.
An -oxidanten in onze voeding of als
supplement hebben elektronen over
en delen die uit aan de lichaamscellen,
om de rust terug te brengen en
ontstekingsreac es te verminderen.
Ik had willen schrijven over waar
je an -oxidanten in aantre . In
planten bevinden zich allerlei
verbindingsstoﬀen zoals polyfenolen
en flavonoiden die als krach ge an oxidanten werken. De flavonoiden
zorgen voor de kleurtjes van onze
groente en fruit. Daarom zegt men
ook wel dat het goed is om de
regenboog te eten. Hoe meer kleur
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op je bord, hoe beter. Helaas is de
oracwaarde (de waarde waarmee
de an -oxidanten bepaald worden
in onze voeding) ten gevolge van
chemische bestrijdingsmiddelen en
milieu-vervuiling nogal gedaald. Maar
gelukkig kunnen we bij chronische
belas ngen supplementeren
met krach ge an -oxidanten als
OPC, chaga, reishi, curcuma en
astaxanthine.
Ik had nog willen schrijven over
astaxanthine: dat het volgens
chinees onderzoek wel 6000 keer
sterker is dan vitamine C en 800 keer
sterker dan Q10. Dat het niet alleen
ontstekingsreac es vermindert, maar
ook de killercellen s muleert.
Dat had ik willen schrijven, toen er
ineens ergens een vrije radicaal op
een fietspad foto’s maakte van de

uitbundige natuur om haar eigen
stabiliteit terug te vinden. Andere
rondfietsende moleculen vonden de
vrije radicaal op het fietspad maar
las g en begonnen te schelden en
sarcas sche opmerkingen te maken.
Dat was net teveel. De vrije radicaal
kon de verbinding die dag niet meer
oppakken en belandde uitgeput in
bed.
Voor je iemand uitscheldt, iets toe
sneert of agressief toetert, omdat je
niet snapt wat iemand aan het doen is,
vraag je 1 moment af wat die persoon
die dag meegemaakt hee . Of wat
jouw reac e teweeg kan brengen
op dat moment, bij iemand die er
misschien wel helemaal doorheen
zit. Je kunt ook niet reageren. Of
bellen. Of vragen om opzij te gaan.
Of gewoon vriendelijk gedag zeggen.
Op die manier houden we allemaal
een beetje balans en worden we voor
elkaar een beetje als an -oxidanten.
Bron: medumio, Kornelia Rebel

De Buurvrouw
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Concert
Popkoor Voices4U

12 juni Filmavond ‘GeeŌ niks, mag best’

o.l.v. dirigente Janny Kroes

”GeeŌ niks, mag best”
Een docu over het gedachtengoed van Jan Geurtz met daarin het persoonlijke
verhaal van de filmmaakster als rode draad.

Nog een lege agenda op
22 mei? Kom met z'n allen
naar de Veldkei!!!!
Popkoor Voices4U gee een
bruisend lenteconcert. In
samenwerking met een dwarsfluit,
gitarist en piano hopen we er een
swingende middag van te maken!
Zondag 22 mei '22, Aanvang 14.30 uur
Loca e de Veldkei Havelte
Entree € 7, 50 (= incl. 1 consump e)

Drentenierdersmiddag
Drentenierdersmiddag op donderdag
19 mei.
Drentenierders zijn wat oudere
levensgenieters die zijn neergestreken
in de gemeente Westerveld van
ons mooie Drenthe, vaak na een
druk arbeidsleven vol afwisseling.
Drentenierders willen de mensen
om hen heen leren kennen, samen
aan ac viteiten deelnemen en
wellicht nieuwe dingen uitproberen.
De middag bedoeld als een gezellig
samenzijn om oude contacten aan te
halen en nieuwe contacten te leggen.
Om elkaar snel te leren kennen
worden er naamkaartjes uitgereikt.
De toegang is gra s en van te voren
opgeven is niet nodig. De jden zijn
van 15.00 uur tot 17.00 uur met een
inloop vanaf 14.45 uur.
Drentenierdersmiddagen worden
gehouden in Het Landhotel,
Groningerweg 6 in Diever. Voor meer
informa e zie www.drentenierders.nl
of bel 0521-517468.

Jan Geurtz is schrijver van spirituele
boeken waaronder ‘verslaafd aan
liefde’. Hij weet als geen ander
westerse psychologie aan oude
spirituele wijsheid te koppelen.
De boeken die hij schrij zijn prach g
om te lezen, maar hoe geef je dat
vorm in je dagelijks leven?
Met deze vraag is Maartje Vos de
Wael op pad gegaan. Het resultaat is,
om de woorden van een bezoeker te
gebruiken: “een film die je leven kan
veranderen”.

Met growdfunding hee zij deze
65 min durende documentaire
gerealiseerd.
De Uelenspieghel
Winkelsteeg 5, 7975 AW Uﬀelte, 0521350297, anne e@uelenspieghel.nl
www.uelenspieghel.nl

Maartje Vos de Wael is opgeleid als
theatermaakster. Momenteel is zij
werkzaam als docent audiovisueel en
filmmaakster.

Feest van de Geest, werkgroep regio
Zuidwest-Drenthe en Kop van Overijssel

Onze kerken in vuur en vlam
door Feest van de Geest
Tussen Hemelvaart en Pinksteren zinderen heel veel kerken in Nederland van
actuele kunst, waaronder ook onze kerk, de Clemenskerk in Havelte.
Vele schilders, beeldhouwers en
andere kunstenaars laten dan de
nieuwste werken van hun geestkracht
zien aan wie langskomt en kijkt.
De kerken zijn open in de weekenden
van Hemelvaart en Pinksteren op
26, 28 en 29 mei en op 4, 5 en 6 juni
van 13 tot 17 uur.
In de regio Kop van Overijssel en

Zuidwest-Drenthe doen
27 kunstenaars mee verspreid
over 12 kerken.
In Havelte exposeren Levien Drost
uit Dwingeloo en Margriet Kroeze uit
Havelte.
Van harte welkom.
Zie voor meer informa e de website
www.feestvandegeest.nl

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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Agenda
19 mei
19 mei
21-22 mei
22 mei
28 mei
1 juni
2 juni
3-5 juni
4 juni
11 juni
12 juni
15 juni
16 juni
16 juni
18 juni
18 juni
25 juni
29 juni
2 juli
7 juli
9 juli
13 juli
16 juli
21 juli
21 juli
23 juli
30 juli

NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol ngerveld - start 13.30 uur
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
Lenterondje: Havelte Buitengewoon
Concert Popkoor Voices4U - De Veldkei, Havelte - 14.30 uur
‘De Spikerhof’, Boskampsbrugweg 2 te Havelte, geopend voor publiek
van 13.30-16.00 uur
De Kei nr. 11
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol ngerveld - start 10.30 uur
Dorpsfeest Vledder - Wellegiesweide
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
Filmavond 'gee niks, mag best' - De Uelenspiegel Uﬀelte
De Kei nr. 12
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol ngerveld - start 13.30 uur
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
Informa eve wandeling over de Havelterberg - Brasserie Oer Havelte inloop tussen 13.00 en 15.00 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
De Kei nr. 13
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol ngerveld - start 10.30 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
De Kei nr. 14
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol ngerveld - start 13.30 uur
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.0017.00 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur

Elke maandag:
- Welfare Handwerkgroep Havelte De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
- Repe e Vrouwenkoor De Liesterkrallen De Veldkei, Havelte - 9.30-11.30 uur
- Repe e Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte 19.30-21.45 uur
Elke dinsdag: Repe e Popkoor Voices4U - De Veldkei,
Havelte - 20.00-22.00 uur
Elke woensdag:
- Sjoelen - De Veldkei, Havelte, info
A. Nijmeijer, 0521-343418 - 14.00-15.45 uur
- Bridge - De Veldkei, Havelte - 13.15-16.30 uur
(niet in de zomermaanden)
Elke donderdag: Repe e Mannenkoor De Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag: Repe e mondharmonicaclub "De
Deurdouwers" - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
Elke 2e za. v.d. maand: Repaircafé Havelte De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur

HeeŌ u een
aankondiging
van een
online acƟviteit
Laat het graƟs in
de agenda plaatsen
.
(Commerciële age
ndapunten
in overleg)

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

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

4

De Kei - 7e jaargang nr. 10 - 18 mei 2022

1,(8:6%5,()67,&+7,1*

BQSJM

+2/7,1*(56&+$$36.8''(

ơȥʋơȥǫơʠˁȍơʽơȥǫȥƎơȇȶȶǫ
°ʶƟɧʺƟȊƌǨǊƟȢƌȄɧŔŔȜŸƟˏȲƟȄ

%ȊǨǼʶƟȢŔȊȊƟȊŔȜȜƟɧƟȢŸǨǼƌƟȄʙƌƌƟࡳ

oƟʄȄɧŔȲȜɷƂǝʙƌƌƟȢƟȢǝƟʄǝƟƟɧȊǨǼȄƟȊƟȢʄƟʺƟƟɧŸɧŔƂǝʄƟȢɝŔŔɷ࢙
ˏȲȢƌŔǊʶƟȊƟȜƟȢɷƟȢȢŔŔɧƌƟɷƂǝŔŔɝɷȄȲȲǨࡲ¢ŔŔɧɷƂǝŔʄʄǨȢǊȄʺŔ࢙
ȜƟȢȜƟƟɧƌŔȢࠄࠂࠂࠂȜƟȢɷƟȢƟƟȢȄɧŔŔȜŸƟˏȲƟȄŸɧƟȢǊƟȢŔŔȢɧʙǨȜ
ࠅࠆࠈȊŔȜȜƟɧƟȢࡲ
qȶơˁơȍơɭʽŔȥˁơǌơƎơǌơ˖ȶȥƎǠơǫƎʽŔȥȟơȥɽơȥƎǫơɭȥǫơʋȟơơɭ
ʠǫʋǌơŹɭơǫƎǌơȇȥʠǉǉơȍƎȟŔǌˁȶɭƎơȥˁŔɽǠơʋɢȍơ˖ǫơɭȥǫơʋȟǫȥƎơɭࡳzȥ
ǠơʋˁơǫȍŔȥƎȥŔŔɽʋƎơȇȶȶǫơȥŔƃǠʋơɭƎơȇȶȶǫɽʋȶȥƎơȥƎơȍŔȟȟơ࢛
ɭơȥȟơʋǠʠȥȟȶơƎơɭɽȇȍŔŔɭȶȟʠǫʋǌơŹɭơǫƎǌơʽȶơɭƎǌơŔŔǫƎơȥ
ǌơǉȶʋȶǌɭŔǉơơɭƎʋơˁȶɭƎơȥࡳ
¥ŔƎơǌɭȶʋơɽʋǫȍʋơʽŔȥƎơŔǉǌơȍȶɢơȥʋˁơơǿŔŔɭˁŔɽƎǫʋơơȥơȥȶɭȟơ
ȶɢɽʋơȇơɭʽȶȶɭǠơʋŹơɽʋʠʠɭࡳ%ơɽʋʠʠɭɽȍǫƎ¡ŔɭɭǫơáɭʠȥʋơȍࢫĭơǠơŹ࢛
ŹơȥơơȥǌơˁơȍƎǫǌơȟǫƎƎŔǌǌơǠŔƎࡳ¥ŔʋʠʠɭȍǫǿȇǌǫȥǌǠơʋˁơɭȇʽŔȥ
ƎơȇʠƎƎơƎơŔǉǌơȍȶɢơȥǿŔɭơȥǌơˁȶȶȥƎȶȶɭȟŔŔɭǠǫơɭ˖ǫǿȥˁǫǿȶȶȇ
ʽȶȶɭǠơʋŹǫơƎơȥʽŔȥŹơȍơʽǫȥǌơȥǠơʋǫȥǉȶɭȟơɭơȥʽŔȥƎơȟơȥɽơȥ
ȶʽơɭƎơȇʠƎƎơơȥǠơʋqȶȍʋǫȥǌơɭʽơȍƎࡳࢬ

7ơǠơȍǉʋʽŔȥƎơȍŔȟȟơɭơȥ˖ǫǿȥȶȶǫơȥࡳ7ơ˖ơƎŔȟơɽȟȶǌơȥŔȍȍơ࢛
ȟŔŔȍŹǫǿƎơȇʠƎƎơŹȍǫǿʽơȥࡳ7ơȇʠƎƎơǌɭȶơǫʋǠǫơɭȟơơʽŔȥࠄࠄ߿ȥŔŔɭ
ࠆࠄ߿ɽƃǠŔɢơȥࡳ7ǫʋǫɽȥȶƎǫǌȶȟǠơʋǌơǠơȍơʋơɭɭơǫȥʋơȇʠȥȥơȥŹơǌɭŔ࢛

°ɝǝƟʄɝɧȲǊɧŔȜȜŔ

FɭˁŔɭơȥʽơȍơŔƃʋǫʽǫʋơǫʋơȥʽȶȶɭȇǫȥƎơɭơȥࡳ¶ȶȇƎơȥǫơʠˁơȶȥƎơɭ࢛
ȥơȟơɭɽȇȶȶǫȟơʋǫȥǉȶɭȟŔʋǫơȶʽơɭƎơȇʠƎƎơơȥƎơȶȟǌơʽǫȥǌơȥ
ơơȥˁǫȥȇơȍʋǿơȟơʋɽƃǠŔɢơȥɢɭȶƎʠƃʋơȥˁơɭƎʠǫʋǌơŹɭơǫƎŹơ˖ȶƃǠʋࡳ
FɭȇˁŔȟơȥƎơ˖ơƎŔǌʽơȍơǌǫǉʋơȥŹǫȥȥơȥࡳ7ơ˖ơˁȶɭƎơȥǌơŹɭʠǫȇʋ
ʽȶȶɭǠơʋɭơŔȍǫɽơɭơȥʽŔȥˁȶȍʽơȥɭŔɽʋơɭɽࡳ

áèz
FǫȥƎŔɢɭǫȍȇơơɭʋƎơɭʠɽʋʋơɭʠǌǫȥƎơȇȶȶǫࡳĪŔȥŔǉƎŔȥȥơơȟʋƎơǠơɭ࢛
ƎơɭƎơǠơȍơȇʠƎƎơȟơʋŔȍȍơȍŔȟȟơɭơȥȟơơȥŔŔɭƎơǠơǫƎơࡳzơƎơɭơ
ƎŔǌˁơơɭࡳqơʋŹơǌɭŔ˖ǫȥǌɽɢȍŔȥɭȶơɢʋ

ࢫ¡ơƎơƎŔȥȇ˖ǫǿƎơʽơȍơȥǫơʠˁơʽɭǫǿˁǫȍȍǫǌơɭɽƎǫơˁơŔȍɽɽʋǫƃǠʋǫȥǌ
ȟȶƃǠʋơȥʽơɭˁơȍȇȶȟơȥȍǫơɢƎơȶɭǌŔȥǫɽŔʋǫơŔȍɽơơȥʋɭơǫȥࡳáɭŔƃǠʋǫǌ
ȶȟƎǫʋɽŔȟơȥʋơƎȶơȥࡳqơʋˁŔɽơơȥʽŔȥƎơȟȶȶǫɽʋơƎŔǌơȥƎǫơˁơ
ǌơǠŔƎǠơŹŹơȥࢬŹơɽȍʠǫʋ¡ŔɭɭǫơơȥʋǠȶʠɽǫŔɽʋࡳ

¡Fz
zȥǠơʋʽȶȶɭǿŔŔɭǫɽǠơʋʽȶơƎɽơȍŔŔȥŹȶƎȶɢƎơǠơǫƎơǌɭȶȶʋࡳĪŔȥŔǉ
ȟơǫǫɽǠơʋȥǫơʋȟơơɭȥȶƎǫǌȶȟƎơɽƃǠŔɢơȥŹǫǿʋơʽȶơɭơȥȟơʋŹǫȇɽ
ơȥǠȶȶǫࡳ¥ŔŔɽʋƎơȇʠƎƎơƎǫơƎŔǌơȍǫǿȇɽƎơǠơǫƎơȶɢǌŔŔʋ˖ơʋʋơȥˁơ
ȶȶȇǌơŹǫơƎơȥŔǉȟơʋɭŔɽʋơɭɽʽȶȶɭƎɭʠȇŹơǌɭŔ˖ǫȥǌࡳ

5ƟǝƟǨƌƟȲɝ
ĪŔȥŔǉࠁ߿ŔɢɭǫȍǌŔŔʋƎơǠơȍơȇʠƎƎơǿȶȥǌơȥȶʠƎƎơǠơǫƎơȶɢȶȟʋơ
ƎȶơȥˁŔʋ˖ơʋơƎȶơȥɽʋŔŔʋơʋơȥơʋơȥơȥȥȶǌơơȥɽơʋơȥȍȍơȍŔȟ࢛
ȟơɭơȥǌŔŔȥȟơʋơơȥȟơơƎơǠơǫƎơȶɢƎơǿȶȥǌɽʋơȥ˖ǫǿȥƎŔȥȶȥǌ࢛
ơʽơơɭơơȥȟŔŔȥƎȶʠƎࡳzơƎơɭơƎŔǌǌŔŔȥ˖ơơơȥɽʋʠȇǿơʽơɭƎơɭȶȟ
ȍŔȥǌ˖ŔŔȟʋơˁơȥȥơȥࡳ

č¥z
zȥǿʠȥǫŹơǌǫȥʋƎơǠơɭƎơɭȟơʋǠơʋɽƃǠơɭơȥʽŔȥƎơɽƃǠŔɢơȥࡳ7ŔŔɭ࢛
ʽȶȶɭ ȟȶơʋ Ǡơʋ ơơɭɽʋ ˁŔɭȟ ǌơˁơơɽʋ ˖ǫǿȥࡳ 7ȶȶɭ Ǡơʋ ˖ˁơʋơȥ ơȥ
ŹɭȶơǫơȥʽŔȥƎơʽŔƃǠʋǌŔŔʋǠơʋǠʠǫƎʽơʋˁơɭȇơȥơȥȍŔŔʋƎơʽŔƃǠʋ
ơơȥʽȶʠƎǫǌȍȶɽࡳ7ơǠơɭƎơɭȇŔȥƎŔȥơơȥɽƃǠŔŔɢǫȥࠄȟǫȥʠʋơȥɽƃǠơ࢛
ɭơȥʋơɭˁǫǿȍǠơʋŔȥƎơɭɽˁơȍơơȥǠŔȍǉʠʠɭƎʠʠɭʋࡳ
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BQSJM

˖ơȥࡳ¶ȶȇʽơɭʽŔȥǌơȥ˖ǫǿƎơȶʠƎơɽƃǠŔɢơȥƎǫơȥŔȶȥǌơʽơơɭࠆŪࠀ߿
ǿŔŔɭʋŔȥƎơȍȶȶɽ˖ǫǿȥǌơˁȶɭƎơȥʽŔȥǠơʋʽơȍơɭʠˁơˁơɭȇȶɢƎơǠơǫࡳ
7ơŔȥƎơɭơǠơȍǉʋʽŔȥƎơȥǫơʠˁơȍŔȟȟơɭơȥƎơɭŔȟȟơȥȟȶǌơȥ
ȶȶȇȥȶǌơơȥʋǫǿƎǿơŹȍǫǿʽơȥࡳ¥ȶɭȟŔŔȍǌơɽɢɭȶȇơȥǌŔŔȥ˖ơȥŔࠃŪࠄ
ȟŔŔȥƎơȥˁơǌȟŔŔɭȥʠȟȶǌơȥ˖ơʋȶʋȶȇʋȶŹơɭŹȍǫǿʽơȥȶȟʋơǠơȍ࢛
ɢơȥŹǫǿƎơƎɭʠȇŹơǌɭŔ˖ǫȥǌࡳčǫʋơɭŔŔɭƎʽơɭŹȍǫǿʽơȥƎơȟŔȥȥơȥŹʠǫʋơȥ
ƎơȇʠƎƎơࡳ

+2/7,1*(56&+$$36.8''(
ŁȶˁơȍáʠƃȇŔȍɽèơǫȥǫơɭˁŔɭơȥǫȥǠơʋŹơǌǫȥȥȶǌȶȥơɭʽŔɭơȥȟơʋǠơʋ
ɽƃǠŔɢơȥƎɭǫǿʽơȥࡳ¡ŔŔɭȟơʋʽơơȍʋɭŔǫȥơȥơȥʽȶȶɭŔȍʽơơȍǠơǫƎơ࢛
ʠɭơȥȟŔȇơȥǠơŹŹơȥ˖ơơȍȇŔŔɭơȥƎơɽƃǠŔɢơȥǫȥȟǫƎƎơȍɽŔŔɭƎǫǌ
ȶȥƎơɭƃȶȥʋɭȶȍơࡳ

þǫơȥࢫȟȶȶǫơȟŔȥȥơȥࢬȟȶǌơȥʠǫʋơǫȥƎơȍǫǿȇŹȍǫǿʽơȥࡳࢫ¡ȶȶǫơȟŔȥȥơȥࢬ
˖ǫǿȥ ɭŔȟȟơȥ Ǝǫơ ǌȶơƎơ ɢȶʋơȥʋǫơ ǠơŹŹơȥ ʽȶȶɭ Ǡơʋ ɽʋŔȟŹȶơȇࡳ
7ơ˖ơǌɭȶơǫơȥȶɢŹʠǫʋơȥƎơȇʠƎƎơơȥˁȶɭƎơȥǌơɭʠǫȍƎȟơʋɭŔȟȟơȥ
ʽŔȥŔȥƎơɭơȇʠƎƎơɽࡳ

oƟɧƌƟɧɷŸȊȲǊ

oʙȊɝǝƟɧƌƟɧ
áƟǨȢǨƟɧƌƟcɧȲȲʄ
ǇȲʄȲÚǨƟʄĤƟɷʄƟɧʶƟȊƌ

áʠƃȇŹơʽǫơȍŔǉǌơȍȶɢơȥƎơƃơȟŹơɭʽŔȥ˖ơʽơȥɢʠɢɽࡳ7ɭǫơʽŔȥǠŔŔɭ
ɢʠɢɽ˖ǫơȥˁơɽʋɭŔȇɽˁơơɭʋơɭʠǌŹǫǿƎơ˖ơɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơơơȥŹȍǫǿǉʋ
Źǫǿ áʠƃȇ ơȥ èơǫȥǫơɭ ơơȥ ŔȥƎơɭ Ǡơơǉʋ ơơȥ ɢȍơȇǿơ ǌơȇɭơǌơȥ Źǫǿ
ɽƃǠŔŔɢǠơɭƎơɭqơȥƎɭǫơơȥơơȥƎơɭƎơȇɭơơǌơơȥ˪ǿȥʋǠʠǫɽŹǫǿǠʠȍɢ࢛
ǠơɭƎơɭʠƎǫʋǠࡳ

DƟȢǊƟˏȲȢƌ5ɧƟȢʄɷƟoƟǨƌƟɷƂǝŔŔɝ
áȲʄȄɧƟʙɝƟȊ

èơǫȥǫơɭƎơeɭȶȶʋʠǫʋ¶ȍƎơȟŔɭȇʋǫɽǠʠǫɽŔɭʋɽƢȥǠʠȍɢǠơɭƎơɭŹǫǿƎơ
qȶȍʋǫȥǌơɭòƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơࡳ¡ơʋ˖ǫǿȥǠȶȥƎáʠƃȇȍȶȶɢʋǠǫǿȶȥǌơʽơơɭ
ơơȥȇơơɭɢơɭˁơơȇȟơʋƎơȇʠƎƎơȶɢƎơǠơǫࡳơơɽȶɢƎơˁơŹɽǫʋơ
ȶʽơɭǠȶơǠơʋŹơǌȶȥơȥǠȶơǠǫǿ˖ȶǌȶơƎơȥȇˁŔŔƎŔȍɽǠơʋȇȶȥơơȥ
ŹƢƢʋǿơƃȶȥʋɭȶȍơȇɭơơǌȶʽơɭǠȶȥƎơȥɽƃǠŔŔɢࡳ
ࢩoƟʄǨɷˏȲǇŔȢʄŔɷʄǨɷƂǝȜƟʄƌƟɷƂǝŔɝƟȢȲɝƌƟǝƟǨƌƟࡲoƟʄǊƟʶȲƟȊʶŔȢ
ʶƟɧʺȲȢƌƟɧǨȢǊǝƟŸǨȄȢȲǊɷʄƟƟƌɷƟȢˏŔȊǨȄŔȊʄǨǼƌŸƟǝȲʙƌƟȢࡲࢪ

¶ȥ˖ơ ȇʠƎƎơ ŹơɽʋŔŔʋ ʽȶȍȍơƎǫǌ ʠǫʋ 7ɭơȥʋɽơ qơǫƎơɽƃǠŔɢơȥ ơơȥ
ɽȶŹơɭɭŔɽƎŔʋƎǫƃǠʋŹǫǿƎơȥŔʋʠʠɭɽʋŔŔʋơȥǌȶơƎǫɽǫȥǠơʋŹơǌɭŔ˖ơȥ
ʽŔȥǠơǫƎơǌơŹǫơƎơȥࡳ7ơǠơɭƎơɭɽ˖ǫơȥơɭʽȶȶɭʋƎʠɭơȥƎȶɢʋȶơƎŔʋ
ƎơɽƃǠŔɢơȥǫȥƎơȇʠƎƎơǌơ˖ȶȥƎ˖ǫǿȥơȥŹȍǫǿʽơȥࡳqơɭƎơɭqơȥƎɭǫơ
%ǫǿȇơɭʽơɭʋơȍʋȶȥɽȶʽơɭɭȶʋȇɭơʠɢơȍࡳ

ÚʙƂȄ

ࢫèȶʋȇɭơʠɢơȍǫɽơơȥŹơɽȟơʋʋơȍǫǿȇơŔŔȥƎȶơȥǫȥǌʽŔȥƎơǠʠǫƎʋʠɽɽơȥ
Ǝơ ȇȍŔʠˁơȥࡳ qơʋ ˁȶɭƎʋ ʽơɭȶȶɭ˖ŔŔȇʋ Ǝȶȶɭ ʋˁơơ ŹŔƃʋơɭǫƭȥ ơȥ
ŹơǌǫȥʋȟơʋơơȥȶȥʋɽʋơȇǫȥǌˁŔŔɭŹǫǿǠơʋˁơơǉɽơȍŔŔȥǌơʋŔɽʋˁȶɭƎʋࡳ
ȍɽƎǫʋȍŔȥǌŔŔȥǠȶʠƎʋȇŔȥƎơǠơȍơȇȍŔʠˁȍȶɽȍŔʋơȥˁŔŔɭȥŔ˖ơȇɭơʠ࢛
ɢơȍˁȶɭƎơȥࡳơȇʠȥʋƎǫʋʽȶȶɭȇȶȟơȥƎȶȶɭɭơǌơȍȟŔʋǫǌʋơŹơȇŔɢɢơȥ
࢛ŔȍɽǠơʋˁŔɭơȥŔǌơȍɽȇȥǫɢɢơȥ࢘ơȥʋơȶȥʋɽȟơʋʋơȥࡳ

7ǫʋǫɽ%ȶɭƎơɭ-ȶȍȍǫáʠƃȇࡳáʠƃȇǫɽǌơŹȶɭơȥȶɢࠄǿŔȥʠŔɭǫࠁ߿ࠀࠇơȥȟŔǌ
ˁơȇơȍǫǿȇɽȟơʋǠŔŔɭŹŔŔɽǿơèơǫȥǫơɭȟơʋƎơɽƃǠŔɢơȥƎơǠơǫƎơȶɢࡳ

ĭǫǿǠơŹŹơȥơɭʽȶȶɭǌơȇȶ˖ơȥȶȟȥǫơʋʋơŹơȇŔɢɢơȥȟŔŔɭȶȟƎơ
ɽƃǠŔɢơȥǿŔŔɭȍǫǿȇɽɢɭơʽơȥʋǫơǉʋơơȥʋơȥʋơǌơȥɭȶʋȇɭơʠɢơȍࡳ¶ȟƎŔʋ
ȶȥ˖ơɽƃǠŔŔɢɽȇȶȶǫʋȶơǌŔȥȇơȍǫǿȇǫɽʽȶȶɭɢʠŹȍǫơȇǫɽơɭơơȥǌɭȶʋơ
ȇŔȥɽƎŔʋƎơŹơ˖ȶơȇơɭɽƎơŹŔƃʋơɭǫƭȥȟơơȥơȟơȥƎơȇȶȶǫǫȥˁŔŔɭ࢛
ȥŔƎơɽƃǠŔɢơȥŹơɽȟơʋȇʠȥȥơȥˁȶɭƎơȥࡳĪȶȶɭǠơʋơȥʋơȥȇȶȟʋƎơ
ʽơơŔɭʋɽơơȥɽɢơɭǿŔŔɭȍŔȥǌɽȟơʋơơȥɢɭǫȇࡳŔȟȟơɭơȥȇɭǫǿǌơȥǠʠȥ
ơơɭɽʋơơȥʋǫȥǌʋơǌơȥɭȶʋȇɭơʠɢơȍŔȍʋǫǿƎȥŔʽǫơɭȟŔŔȥƎơȥࡳŁơǠơŹ࢛
ŹơȥǫȥƎǫơơơɭɽʋơȟŔŔȥƎơȥŔȍŔǉˁơơɭɽʋȶǉǉơȥʽŔȥƎơȶʠƎơɭơɽƃǠŔ࢛
ɢơȥȟơơǌơȇɭơǌơȥࡳzȥȥȶʽơȟŹơɭࡹƎơƃơȟŹơɭȇɭǫǿǌơȥƎơȍŔȟȟơɭơȥ
ơơȥʋˁơơƎơɢɭǫȇࡳࢬ

qȶȥƎ
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BQSJM

ĤŔʄƟɧǨȢƌƟƟƟɧȄŔȜɝ

wȢƟƟȢȊŔŔǊʄƟǨȢƌƟƟƟɧȄŔȜɝǨɷƌȲȲɧƌƟʶƟȊƟɧƟǊƟȢʶŔȊǨȢƌƟƟƟɧ࢙
ɷʄƟȜŔŔȢƌƟȢʶŔȢƌǨʄǼŔŔɧǊɧŔɷȊŔȢƌƟȢƟƟȢɷʄʙȄŸƟɧȄƟȢŸȲɷȲȢƌƟɧ
ʺŔʄƟɧȄȲȜƟȢʄƟɷʄŔŔȢࡲ°ȲȄƟƟȢȄɧʙǨɷɝʙȢʄʶŔȢˏŔȢƌʺƟǊƟȢɷʄŔŔʄ
ŔȊȊŔȢǊƟɧƟʄǨǼƌȲȢƌƟɧʺŔʄƟɧࡲcȲƌǇɧǨƟƌġǨɷʄƟŔȜȊƟǨƌƟɧŸǨǼêʄŔŔʄɷ࢙
ŸȲɷŸƟǝƟƟɧĸʙǨƌʺƟɷʄ࢙5ɧƟȢʄǝƟȊƟǊʄʙǨʄǝȲƟƌǨʄȄȲȜʄƟȢʺŔʄƟɧȜƟƟ
ʺȲɧƌʄǊƟƌŔŔȢࡲ
ࢫĪȶɭǫǌ ǿŔŔɭ Ǡơơǉʋ òʋŔŔʋɽŹȶɽŹơǠơơɭ ơơȥ ŔŔȥʋŔȍ ˁơɭȇ˖ŔŔȟǠơƎơȥ
ʠǫʋǌơʽȶơɭƎʋࡳŹࡳʽࡳȶȥƎơɭǠȶʠƎơȥǫȥɭǫƃǠʋǫȥǌʽŔȥǠŔŔɭǌơŹǫơƎơȥǫȥ
ǠơʋqȶȍʋǫȥǌơɭʽơȍƎࡳŁȶ˖ǫǿȥơơȥŔŔȥʋŔȍŹơǠơơɭˁơǌơȥȶɢǌơɽȥȶơǫƎ
ơȥȇơȍơɭŔȥƎŹȶȟơȥʽơɭˁǫǿƎơɭƎơȥơơȥŔŔȥʋŔȍɽȍȶʋơȥǌơƎơȟɢʋࡳ

+2/7,1*(56&+$$36.8''(
ĤƟȊȄȲȜǨȢƌƟ°ȢƌƟɧȢƟȜƟɧɷȄȲȲǨ

ŹĭơʽơɭơȥbȶȥɽȶȶɢȟŔȥʠǫʋqŔʽơȍʋơ˖ǫǿȥƎơȥǫơʠˁơŔɽɽǫɽʋơȥʋ
ŹơǠơơɭƎơɭɽʽŔȥƎơȶȥƎơɭȥơȟơɭɽȇȶȶǫƎơȶȥʋʽŔȥǌɽʋɭʠǫȟʋơʽȶȶɭ
Źơ˖ȶơȇơɭɽʽŔȥƎơqȶȍʋǫȥǌơɭòƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơࡳ¡ơʋơơȥȇȍơǫȥơˁǫȥȇ࢛
ơȍǫȥǉȶɭȟŔʋǫơǠȶơȇơȥơơȥʽǫƎơȶ˪ȍȟʽơɭʋơȍȍơȥˁơơɭǠơʋʽơɭǠŔŔȍ
ʽŔȥ Ǝơ ɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơࡳ 7ơ ȶȥƎơɭȥơȟơɭɽȇȶȶǫ Ǡơơǉʋ ǌơơȥ ʽŔɽʋơ
ȶɢơȥǫȥǌɽʋǫǿƎơȥȟŔŔɭǫɽɭơǌơȍȟŔʋǫǌǌơȶɢơȥƎࡳqǫơɭȟơơǫɽơɭŔȍʋǫǿƎ
ǫơʋɽʋơ˖ǫơȥȶǉʋơƎȶơȥȥŔŔɽʋƎơȍơǌơɽƃǠŔŔɢɽȇȶȶǫࡳ

zȥǿŔȥʠŔɭǫơȥǉơŹɭʠŔɭǫǠơŹŹơȥˁơʽơơȍɭơǌơȥǌơǠŔƎơȥǫɽƎȶȶɭǠơʋ
ƎơȟɢơȥʽŔȥɽȍȶʋơȥǠơʋˁŔʋơɭȥʠȥŔŔɭơơȥŔȥƎơɭƎơơȍʽŔȥǠơʋqȶȍ࢛
ʋǫȥǌơɭʽơȍƎ ǌơɽʋɭȶȶȟƎࡳ Fơɭɽʋ ȍǫơɢ Ǡơʋ ʽǫŔ ơơȥ ɽȍȶȶʋ ɭǫƃǠʋǫȥǌ Ǡơʋ
ɽʋʠǫǉ˖ŔȥƎǌơŹǫơƎơơȥȍŔŔǌʋơǫȥࡳ7ȶȶɭƎŔʋƎơ˖ơɽȍȶȶʋȶȶȇǫɽǌơƎơȟɢʋ
ǠơơǉʋǠơʋˁŔʋơɭȥʠơơȥȥŔʋʠʠɭȍǫǿȇơɭɭȶʠʋơǌơʽȶȍǌƎɭǫƃǠʋǫȥǌơơȥ
ȍŔŔǌʋơǫȥƎơ¡ơơɭȇŔȟɢࡳqǫơɭƎȶȶɭǫɽƎơȍŔŔǌʋơʽŔȥǠơʋǌɭŔɽȍŔȥƎơȥ
ơơȥɽʋʠȇǿơŹơɭȇơȥŹȶɽȶȥƎơɭˁŔʋơɭȇȶȟơȥʋơɽʋŔŔȥࡳ¶ȶȇơơȥȇɭʠǫɽ࢛
ɢʠȥʋʽŔȥ˖ŔȥƎˁơǌơȥɽʋŔŔʋŔȍȍŔȥǌơɭơʋǫǿƎȶȥƎơɭˁŔʋơɭࡳ
õǨǼƌƟȊǨǼȄƟƌȲȲɧɷʄƟƟȄƌȲȲɧǝƟʄŸƟɧǊɧŔˏǨȢǊɷǊƟŸǨƟƌ
¶ȟƎŔʋˁŔȥƎơȍŔŔɭɽʽŔȥʠǫʋƎơȥŔŹǫǿǌơȍơǌơȥˁȶȶȥˁǫǿȇǠǫơɭʽŔŔȇ
ǌơŹɭʠǫȇʽŔȥȟŔȇơȥơȥơɭȶȶȇơơȥŔŔȥʋŔȍɭȶʠʋơɽȶʽơɭǠơơȥȍǫǌǌơȥ
ǫɽ ʠǫʋơǫȥƎơȍǫǿȇ Źơɽȍȶʋơȥ ȶȟ ơơȥ ʋǫǿƎơȍǫǿȇơ Ǝȶȶɭɽʋơơȇ Ǝȶȶɭ Ǡơʋ
ŹơɭǌɭŔ˖ǫȥǌɽǌơŹǫơƎʋơȟŔȇơȥࡳFơȥƎơơȍʽŔȥƎơˁơǌơȥɭǫƃǠʋǫȥǌǠơʋ
ȇɭʠǫɽɢʠȥʋǫɽʋǫǿƎơȍǫǿȇŔǉǌơɽȍȶʋơȥࡳ
¶ȟƎŔʋǠơʋǌɭŔɽȍŔȥƎʽŔȥƎơ¡ơơɭȇŔȟɢȥȶǌŔȥƎơɭɽ˖ŔȍˁȶɭƎơȥ
ǫȥǌơɭǫƃǠʋơȥƎơȥŔʋʋơȍŔŔǌʋơǠǫơɭŹǫǿơơȥŔȥƎơɭơǉʠȥƃʋǫơȇŔȥȇɭǫǿ࢛
ǌơȥˁŔƃǠʋơȥˁǫǿơơɭɽʋȶɢơơȥȥŔʋʠʠɭȍǫǿȇơȶɢȍȶɽɽǫȥǌࡳqơʋˁŔʋơɭ˖Ŕȍ
ʽȶȶɭȍȶɢǫǌơȥǫǌȶʽơɭȍŔɽʋʽơɭȶȶɭ˖ŔȇơȥȟŔŔɭƎŔʋ˖ŔȍƎơȇȶȟơȥƎơ
ʋǫǿƎ ʽŔȥ˖ơȍǉ ʽơɭƎˁǫǿȥơȥ Ǝȶȶɭ ʽơɭƎŔȟɢǫȥǌ ȶɢȥŔȟơ Ǝȶȶɭ Ǝơ
ŹȶƎơȟơȥʽơǌơʋŔʋǫơࡳࢬ

,ʙɧɷʙɷɷƟȢƟȢʺȲɧȄɷǝȲɝɷ
zȥƎơȶȥƎơɭȥơȟơɭɽȇȶȶǫȇʠȥȥơȥˁơǿŔŔɭɭȶȥƎơȥȶȥƎơɭŔȍȍơˁơơɭ࢛
ɽȶȟɽʋŔȥƎǫǌǠơƎơȥ ʋơɭơƃǠʋ ʽȶȶɭ ɭơƃɭơŔʋǫơʽơ ơƎʠƃŔʋǫơʽơ ơȥ
ȶȥƎơɭȥơȟơɭɽŔƃʋǫʽǫʋơǫʋơȥࡳĪŔȥȟơǫʋȶʋɽơɢʋơȟŹơɭŹǫơƎơȥˁơƃʠɭ࢛
ɽʠɽɽơȥʽŔƃǠʋʽǫȍʋơȥơȥˁȶɭȇɽǠȶɢɽɽƃǠŔɢơȥƎɭǫǿʽơȥŔŔȥࡳ%ơȇǫǿȇƎơ
ˁơŹɽǫʋơʽȶȶɭǠơʋƃȶȟɢȍơʋơŔƃʋǫʽǫʋơǫʋơȥɢɭȶǌɭŔȟȟŔࡳ

`ŔȜǨȊǨƟƌŔǊȲǇʄƟŔȜʙǨʄǼƟࡳ
Łȶơȇ ǿơ ơơȥ ȍơʠȇơ ɢȍơȇ ʽȶȶɭ ơơȥ ǉŔȟǫȍǫơƎŔǌ ʋơŔȟŹʠǫȍƎǫȥǌ
ŹơƎɭǫǿǉɽʠǫʋǿơȶǉơơȥʽơɭǌŔƎơɭǫȥǌȶǉȶʽơɭȍơǌࡴ7ŔʋȇŔȥǫȥƎơȶȥƎơɭ࢛
ȥơȟơɭɽȇȶȶǫࡳ 7ơ ɭʠǫȟʋơ ŹǫơƎʋ ǌơȍơǌơȥǠơǫƎ ʽȶȶɭ ȶȥʋʽŔȥǌɽʋ ʽŔȥ
ǌɭȶơɢơȥʋȶʋࠂ߿ɢơɭɽȶȥơȥࡳơȇʠȥʋǠơʋʽȶȍȍơƎǫǌ˖ơȍǉǫȥʽʠȍȍơȥȶǉˁơ
ȟŔȇơȥơơȥŔɭɭŔȥǌơȟơȥʋʽȶȶɭǿơǫȥƃȶȟŹǫȥŔʋǫơȟơʋơơȥȍơʠȇơ
ˁȶɭȇɽǠȶɢȶǉȍơ˖ǫȥǌࡳ-ŔʋơɭǫȥǌȶɭǌŔȥǫɽơɭơȥˁơǫȥɽŔȟơȥˁơɭȇǫȥǌ
ȟơʋƎơɢȍŔŔʋɽơȍǫǿȇơǠȶɭơƃŔࡳ

ˁˁˁࡳƎơǠȶȍʋǫȥǌơɭɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơࡳȥȍ
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1,(8:6%5,()67,&+7,1*

BQSJM

wȢƌƟʺǨȢȄƟȊʙɷɷƟȢɷƟȢʄŔɷɷƟȢʶŔȢʙƌǨʄǝ

òȶȟȟǫǌơǉȶʋȶࢬɽʽɭŔǌơȥơɭȶȟʋơȟȶȶǫȶȟȥǫơʋʋơƎơȍơȥơȥƎʠɽ
˖ȶȥƎơȶȟ˖ơȶɢƎơƃȶȟɢʠʋơɭʋơȍŔʋơȥɽʋŔŔȥࡳĭơ˖ǫǿȥʋɭȶʋɽȶɢȶȥ˖ơ
ȇʠƎƎơ˖ơ˖ǫǿȥ˖ȶǉȶʋȶǌơȥǫơȇࡳqơʋ7ɭơȥʋɽqơǫƎơɽƃǠŔŔɢŔƎơȟʋɭʠɽʋ
ơȥȇɭŔƃǠʋʠǫʋȶɢơȥʋȶɢqȶȍȍŔȥƎɽɢʠʠɭȥŔʋʠʠɭ
čǫʋơɭʽŔɭǫȥǌˁơʋơȥˁơƎŔʋǫơƎơɭơơȥơơȥǌơȍʠȇ˖Ŕȍǫǌǌơʽȶơȍȇɭǫǿǌʋ
ˁŔȥȥơơɭ˖ơȶȥɽʋơǌơȥȇȶȟơȥȶɢƎơǠơǫƎơࡳ¶ȥ˖ơɽƃǠŔɢơȥʋȶʽơɭơȥ
ȟơʋǌơȟŔȇŹǫǿǫơƎơɭơơȥơơȥȍŔƃǠࡳ7ŔŔɭȶȟǠơŹŹơȥˁơŹơɽȍȶʋơȥƎơ
ȟȶȶǫɽʋơǉȶʋȶࢬɽʋơǌơŹɭʠǫȇơȥʽȶȶɭȟȶȶǫơɽɢʠȍȍơȥǫȥƎơˁǫȥȇơȍࡳ¶ȥ˖ơ
ǌơȍǫơǉƎơɽƃǠŔɢơȥʽǫȥƎǿơŔǉǌơƎɭʠȇʋȶɢʋŔɽɽơȥȇʠɽɽơȥɽơȥƃŔȥʽŔɽ࢛
ɽƃǠǫȍƎơɭǫǿơȥࡳ Łǫơ ơơȥɽ Ǡȶơ Ǝơ ȇʠɽɽơȥɽ ȶȥ˖ơ ŹŔȥȇơȥ ȶɢ˫ơʠɭơȥࡴ
¶ȶȇ˖ǫǿȥơɭȇʠɽɽơȥɽʽŔȥʽǫȍʋơȥʽŔƃǠʋơɭǫɽơɭȥǫơʋƢƢȥǠơʋ˖ơȍǉƎơ
Łơȇơɭ˖ȶȟȶȶǫ˖ʠȍȍơȥ˖ơɽʋŔŔȥǫȥǿȶʠˁǫȥʋơɭǫơʠɭࡳĭơȥȶƎǫǌơȥǿơ
ƎŔŔɭȶȟʠǫʋȇȶȟǌơɭʠɽʋơơȥɽơơȥȇǫǿȇǿơȥơȟơȥǫȥƎơǌơ˖ơȍȍǫǌơˁǫȥȇ࢛
ơȍʽŔȥƎơȥǫơʠˁơȶȥƎơɭȥơȟơɭɽȇȶȶǫࡳ7ơȶɢŹɭơȥǌɽʋʽŔȥƎơǉȶʋȶɢɭȶ࢛
ƎʠƃʋơȥȇȶȟʋǌơǠơơȍʋơȥǌȶơƎơŔŔȥȶȥ˖ơǉŔȥʋŔɽʋǫɽƃǠơȇʠƎƎơࡳ

+2/7,1*(56&+$$36.8''(
ơ˖ʠȍʋŹơǌɭǫǿɢơȥƎŔʋƎǫʋơơȥ˫ǫȥȇơǫȥʽơɽʋơɭǫȥǌǫɽࡳŁơȇơɭȶȟƎŔʋˁơ
ŔȍɽƎơƎɭʠȇŹơǌɭŔ˖ǫȥǌˁơơɭɽʋŔɭʋȶȶȇǫȥǠơʋʽơȍƎơơȥˁȶȍʽơȥɭŔɽʋơɭ
˖ʠȍȍơȥȟȶơʋơȥŔŔȥŹɭơȥǌơȥࡳĪȶȶɭƎơǠơȍǉʋʽŔȥƎơȇȶɽʋơȥȇɭǫǿǌơȥ
ˁơơơȥɽʠŹɽǫƎǫơʽŔȥʠǫʋƎơáɭȶʽǫȥƃǫơࡳ7ơɭơɽʋơɭơȥƎơࠁ߿ࡳ߿߿߿ơʠɭȶ
Ǝǫơȥơȥˁơ˖ơȍǉʋơŹơȇȶɽʋǫǌơȥࡳqơȍɢǿǫǿȶȥɽȟơơȶȟƎơˁȶȍʽơȥŹʠǫ࢛
ʋơȥʋơǠȶʠƎơȥࡴơŹǫǿƎɭŔǌơǫɽʽŔȥǠŔɭʋơˁơȍȇȶȟࡳ

ʙƌƌƟʶŔȢȲȢƌƟɧȢƟȜƟɧɷ
%ơȥǿơơơȥȶȥƎơɭȥơȟơɭơȥˁǫȍǿơǿơơǫǌơȥɽʋŔȍơȥɽƃǠŔŔɢǫȥȶȥ˖ơ
¶ȥƎơɭȥơȟơɭɽȇʠƎƎơࡴĪȶȶɭࠁࠄ߿ơʠɭȶơˉƃȍࡳŹʋˁɢơɭǿŔŔɭɽʋơʠȥǿơ
ȶȥɽƢȥȟŔŔȇǿơŔȍɽɽƃǠŔŔɢƎơơȍʠǫʋʽŔȥƎǫʋǉŔȥʋŔɽʋǫɽƃǠơȇʠȥɽʋˁơɭȇࡳ

°ɝɧȲƟɝ

oƟȊɝȲȢɷƌƟʺȲȊʶƟȢŸʙǨʄƟȢʄƟǝȲʙƌƟȢ
qơʋ˖ŔȍǿơȥǫơʋȶȥʋǌŔŔȥ˖ǫǿȥƎơˁȶȍǉǫɽǫȥƎơŹʠʠɭʋơȥɭǫƃǠʋ˫ǫȥȇơ
ɽƃǠŔƎơŔŔȥŹǫǿɽƃǠŔɢơȥࡳ¶ȟȶȥ˖ơɽƃǠŔɢơȥʋơŹơɽƃǠơɭȟơȥʋơǌơȥ
ƎǫʋɭȶȶǉƎǫơɭǠơŹŹơȥˁơɭȶȥƎȶȟƎơǠʠǫɽˁơǫƎơơơȥǌɭȶȶʋǠơȇŔŔȥǌ࢛
ơŹɭŔƃǠʋ ʽŔȥ ˁơȍ ࠀࠄ ȟơʋơɭ Ǡȶȶǌࡳ eơŹɭʠǫȇʋơȥ ˁơ ʽȶȶɭǠơơȥ
ɽʋɭȶȶȟƎɭŔŔƎȶȟƎơɽƃǠŔɢơȥŹǫȥȥơȥʋơǠȶʠƎơȥࡸȥʠɢŔɽɽơȥˁơ
ɽʋɭȶȶȟʋȶơŔŔȥƎơŹʠǫʋơȥȇŔȥʋȶȟƎơˁȶȍǉŹʠǫʋơȥʋơǠȶʠƎơȥࡳ¶ȶȇ
ŹȶʽơȥƎơǫȥǌŔȥǌʽŔȥƎơȇȶȶǫǠơŹŹơȥˁơơơȥǠơȇŔŔȥǌơŹɭŔƃǠʋࡳ

°ȢˏƟǝȲȲǇƌɷɝȲȢɷȲɧƟȢ

ƟƟƌȲƟȢࡳ
ĭǫǿ˖ǫǿȥȶɢ˖ȶơȇȥŔŔɭʽɭǫǿˁǫȍȍǫǌơɭɽơȥŹơɽʋʠʠɭɽȍơƎơȥࡳFȥʋǠȶʠɽǫŔɽʋơ
ȟơȥɽơȥƎǫơǌɭŔŔǌƎơǠŔȥƎơȥʠǫʋƎơȟȶʠˁơȥˁǫȍȍơȥɽʋơȇơȥࡳĭǫȍǿǫǿ
ȟơơƎȶơȥǫȥƎơ˖ơǌơ˖ơȍȍǫǌơǌɭȶơɢʽɭǫǿˁǫȍȍǫǌơɭɽࡴ¥ơơȟƎŔȥƃȶȥʋŔƃʋ
ȶɢȟơʋǠơʋɽơƃɭơʋŔɭǫŔŔʋࡳ

5ƟɷƂǝŔŔɝɷȄʙƌƌƟʺȲɧƌʄȜƟƌƟǨȢɷʄŔȢƌǊƟǝȲʙƌƟȢƌȲȲɧ
ƌƟÚɧȲʶǨȢƂǨƟ5ɧƟȢʄǝƟƟȢƌƟcƟȜƟƟȢʄƟĤƟɷʄƟɧʶƟȊƌ

ˁˁˁࡳƎơǠȶȍʋǫȥǌơɭɽƃǠŔŔɢɽȇʠƎƎơࡳȥȍ
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Kunst en Kitsch
verrassend, leerzaam én
gezellig!
Afgelopen zaterdag 7 mei
organiseerde de Historische
Vereniging Havelte en omstreken
in ‘de Veldkei’ te Havelte ‘Kunst
en Kitsch’. Deze ac viteit was voor
iedereen toegankelijk en na een
voorzich g begin werd het steeds
drukker in de ontmoe ngsruimte van
‘de Veldkei’.
De heer Enno de
Boer uit De Wijk
was bereid om
de meegenomen
voorwerpen en
schilderijen van
de bezoekers
van deskundig
commentaar
te voorzien.
Natuurlijk was
de geschaƩe
waarde voor de aanwezigen ook
een interessant gegeven. Er was een
mooie variaƟe in de meegebrachte
spullen. Een aantal keren was ook
dhr. De Boer zelf onder de indruk van
het vertoonde voorwerp. Hoewel
de meeste belangstellenden uit de
omgeving kwamen, had ook een
verzamelaar uit Deventer de weg
naar Havelte gevonden. Hij had een
heel bijzondere, oude glazen vaas
meegenomen die uit een opgraving
was gekomen. De vaas had niet
alleen een bijzondere vorm, namelijk
rechthoekig met een ingegraveerd
teken, hij was eveneens nog in een
heel goede condiƟe, ondanks de hoge
leeŌijd (uit 1775 ongeveer). Echt heel
uniek.
Er waren schilderijen te bewonderen,
sommigen echt van hoog niveau,
mooie Keulse kruiken, Workumer
aardewerk, sieraden, loddereinflesjes,
zilveren doosjes, biscuit beeldjes,
plateel, aardewerk, maar ook
inderdaad iets wat op zilver leek,
maar het dus helemaal niet was.
Ook een oude zonnewijzer uit
1801 uit een nalatenschap van
W. Kymmell, een gegoede familie uit
de negenƟende eeuw uit Havelte,
werd ter beoordeling meegenomen.
Voor het aardewerk werd deskundig
De Kei - 7e jaargang nr. 10 - 18 mei 2022

advies gegeven door voorziƩer
Klaas Molenkamp, zelf een groot
kenner en lieĬebber van Maastrichts
aardewerk. Het is ondoenlijk om hier
alle meegebrachte voorwerpen te
benoemen.
Voor de aanwezigen was het een
interessante bijeenkomst, die naast
leerzaam, vooral ook erg gezellig was.

Opgericht 1989

Ook nu was duidelijk merkbaar dat
men nog heel wat in te halen heeŌ na
zo’n lange periode van corona, met al
haar beperkingen.

Opbrengst bloemenac e PKN-kerken HavelteUﬀelte en wijziging organisa e
De bloemenac e 2022 vond plaats op twee prach ge zonnige dagen. Dit jaar
waren veel van de vaste venters helaas verhinderd, maar heel soepel werden
deze plaatsen overgenomen door nieuwe personen. Vaak mensen, die zich niet
rekenen bij de vaste kerkgangers, maar die wel een warme plek hebben voor
de beide kerken.
Dankzij de inzet van alle vrijwilligers
hebben we dit jaar een record
opbrengst bereikt van € 8.170,=
Ruim € 1000 hoger dan de tot nu toe
hoogste opbrengst van 2019. Net
als de vele voorgaande jaren komt
deze opbrengst ten goede aan het
restauraƟefonds van de kerken.
Binnen de bloemenacƟe commissie
gaat een stevige wijziging plaats
vinden. We gaan helaas afscheid
nemen van twee mensen met
jarenlange ervaring: Jan Mannes
en Kor Reins. Gelukkig willen ze
nog ondersteuning geven op de
achtergrond.

We zijn blij dat hun lege plaatsen
snel zijn opgevuld door Bernard
Breman en Alice van Leussen. Behalve
de twee nieuwe leden bestaat de
commissie verder uit Hennie Brugging,
Marijke Groen (secretariaat) en Frans
Hiemstra.
We hopen volgend jaar weer op uw
medewerking te mogen rekenen.

9

De bijzondere waarden van de Havelterberg
Een informatieve wandeling over de toekomst van dit gebied
Beste buurtbewoners, recreanten, natuurliefhebbers en gebiedskenners,

Wandelen en genieten van de natuur en de bijzondere geschiedenis: de Havelterberg is op
veel gebieden van grote waarde. Om die waardevolle natuur te versterken en het
landschap te herstellen start binnenkort project Havelterberg. Om u zo goed mogelijk te
informeren organiseren de Provincie Drenthe, Prolander, Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten zaterdag 18 juni een informatieve wandeling over de Havelterberg.
Op verschillende locaties langs de route vertellen medewerkers van het project
Havelterberg over de natuur, cultuurhistorie, recreatie en de toekomst van dit unieke
gebied. De wandeling start met een ontvangst met koffie, thee en wat lekkers bij Brasserie
OER. Daar krijgt u ook de route en een toelichting op de wandeling. U bent van harte
welkom om met ons in gesprek te gaan, uw vragen te stellen en onze liefde te delen voor dit
prachtige landschap.
We hopen u 18 juni 2022 te ontmoeten.
Hartelijke groet,
Provincie Drenthe, Prolander, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

Praktische informatie:
Datum: 18 juni 2022
Tijd: inloop tussen 13.00 en 15.00
Adres: Brasserie OER, Van Helomaweg 18, 7971 PW Havelte
Lengte: 4.4 kilometer met 5 informatiepunten
Is de hele wandeling u iets te veel? Geen probleem. U kunt ook direct naar de informatiepunten
gaan die u interessant vindt, zonder de rest van de route te lopen.
U hoeft zich niet vooraf aan te melden.
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OPROEP Ondersteuning Oekraïense vluchtelingen
De kerk van Havelte heeŌ de op dit moment leegstaande predikantswoning
aangeboden voor Ɵjdelijke huisvesƟng van vluchtelingen uit Oekraïne. De
Gemeente Westerveld is op dit aanbod ingegaan en wil binnenkort maximaal
10 vluchtelingen opnemen. De woning wordt nu ingericht onder meer met
huisraad aangeboden door inwoners van onze gemeente.
Er zijn ook een aantal vrijwilligers
nodig die de vluchtelingen kunnen
en willen ondersteunen bij het
oppakken van hun leven hier in onze
dorpen. Ook daarvoor is hulp van
dorpsgenoten onmisbaar. Deze hulp
zou kunnen bestaan uit het geven van
voorlich ng, advies of het begeleiden
naar instan es. Maar bijvoorbeeld
ook het samen drinken van een kopje

koﬃe, het maken van wandeling of
een voorzich ge arm op de schouder.
Het allerbelangrijkste is echter het
bieden van aandacht en een luisterend
oor. Dit alles is vanzelfsprekend ook
a ankelijk van wie er precies komen
en hun situa e.
Bij deze de dringende oproep aan de
inwoners van Uﬀelte, Havelte, Darp en
Havelterberg om deze ondersteuning

mogelijk te maken en zich hiervoor op
te geven.
Voor vrijwilligers en belangstellenden
wordt binnenkort een
informa ebijeenkomst gehouden.
Voor opgave en om contact op te
nemen: Hans van Velzen: 0521 -340
067 of Wim van Velzel 06 4364 1616.
Alvast hartelijk dank!

Het verhaal bij het hunebed
Op zaterdag 21 mei vanaf 10.30 uur vertelt een gids van het
OERmuseum ‘het verhaal van het hunebed’. Samen wordt gekeken
naar het hunebed en dan blijkt, dat daar veel over te weten en te
vertellen valt. Het verhaal, dat zich 5000 jaar geleden afspeelt, is heel
boeiend.
Je gaat mee in de jd van de
hunebedbouwers: van de eerste
boeren, hun leven en cultuur, hun
huizen en dieren, het landschap
toen, van prach g aardewerk. En
natuurlijk krijg je antwoord op de
vragen: hoe maakten ze een hunebed
en waarom eigenlijk? Voor koﬃe
en thee wordt gezorgd. Je mag een

klapstoeltje meenemen.
Het verhaal wordt verteld
bij het hunebed van Diever,
Groningerweg (rich ng
Landhotel).
Kosten: € 5,- p.p.
Aanmelden via mail.:
wandelingen@oermuseum.nl
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Uw tuin... onze zorg!
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Havelte - Meppel
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0522 255 389
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De baas
van de hemel

Het is na een drukke dag als ik mijn hoofd even leeg probeer te maken tijdens een stukje
wandelen met de honden. Het is koud, maar ik ruik het voorjaar. Het geeft me een
opgewekt gevoel. Aan het einde van de route sta ik nog even aan het water te mijmeren
over een vraag die me eerder die week na een uitvaart gesteld werd door een jongetje:
‘Mevrouw, denkt u dat de baas van de hemel een beetje voor oma kan zorgen? Ze is zo
verdrietig omdat opa dood is. Ik hoop echt dat hij kan zorgen dat er lieve mensen bij oma
komen. Gewoon gezellig op visite of zo, snapt u?’ Vol verwachting keek hij me aan. Ik kon
niet anders dan zeggen dat ik het niet wist, maar wél heel erg hoopte.

Ik schrik op uit die gedachten als mijn oog valt op een happy stone op een paaltje.
Wat een leuk initiatief is dat toch, om mensen in Coronatijd met elkaar te verbinden. Ik klik snel een fotootje en
post dat op Facebook terwijl mijn honden pootje baden in het water. De steen laat ik liggen, in de hoop dat daar
nog heel veel andere mensen even van gaan glimlachen in deze bijzondere tijd.
Het is driekwart jaar later en hartje winter als een uitvaart me brengt op een afgelegen boerderij waarvan de
bewoonster bijzonder creatief was. Overal waar ik kijk, zowel binnen als buiten, vind ik kleine grapjes en
verrassinkjes in de vorm van beeldjes, schilderijtjes, spreuken en bijzondere creaties. Tijdens de condoleance
thuis plaatsen we rondom de hele boerderij waxinelichtjes, waarbij we een aantal van de kunstwerkjes extra in
het licht zetten. Ze zijn immers zo typerend voor haar. Net als de partytent met een hapje en drankje voor
iedereen, waarin alle vrienden en bekenden zich mengen, samen praten en herinneringen ophalen aan hun
grappige, onbesuisde vriendin, die ze veel te vroeg moeten missen.
Na de uitvaart nodigt de partner van deze creatieve dame me uit om vrienden te worden op Facebook. Als ze de
post van de happystone tegenkomt is de verbazing groot: deze blijkt gemaakt te zijn door haar lief. Ze vraagt zich
hardop af oŁ het zo heeft moeten zijn, dat juist ik bij haar over de drempel stapte op het moment dat het nodigwas.
Dat dat een soort van ‘door de kosmos geregeld’ was. Ik wil het graag geloven. Dan heeft ook de oma van hetjongetje
van toen vast heel veel lieve visite gehad.
DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid
samen vorm geven aan een passend afscheid.

Voor het melden van een overlijden
dag en nacht bereikbaar:
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

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

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
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SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
info@leffers-haveman.nl
Dieverbrug/Havelte
0521-341285
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