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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp

Haalbaarheidsstudie sportaccommodaƟes
opgeleverd aan gemeente Westerveld

Foto: Anton Bolding

In december vorig jaar is er door een kerngroep van sportclubs in Havelte in
samenwerking met adviesbureau Sweco een haalbaarheidsstudie gepresenteerd
aan Sport Drenthe en de Gemeente Westerveld. De kerngroep bestaat uit
vertegenwoordigers van de VV Havelte, Survivalrun Havelte, IJsclub Havelte, De
Hunevliegers en Zwembad De Kerkvlekken.
In deze studie zijn een aantal scenario’s
benoemd waarbij twee scenario’s
verder zijn onderzocht. Een van deze
scenario’s is het verbeteren van de
voorzieningen op de huidige loca e
rond het zwembadterrein en de ijsbaan
en voor de VV Havelte op Sportpark
Meerkamp. Het tweede scenario is het
bundelen van sportclubs op Sportkamp
de Meerkamp.
Door zowel Survivalrun Havelte,
IJsclub Havelte, Postduivenvereniging
de Hunevliegers als Zwembad
de Kerkvlekken is er voorkeur
uitgesproken voor het eerste scenario
waarbij de voorzieningen op de
huidige loca e worden verbeterd. Ook
Rugbyclub de Bigstones hee interesse
getoond om het terrein voor een deel
te gebruiken als extra trainingsfaciliteit.
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Vanuit het perspec ef van
bovenstaande clubs bleek in de
studie tevens dat het scenario
waarbij er op de huidige loca e wordt
verbeterd, voor de beschikbaarheid,
bereikbaarheid en kwaliteit van het
sportaanbod in Havelte de beste keuze
is. Binnenkort zal de uitkomst ook bij
het college en de gemeenteraad verder
worden toegelicht zodra dit weer
mogelijk is.
Bovenstaande clubs zullen de komende
jd de hoofden bij elkaar gaan steken
om verder te onderzoeken hoe hier het
beste invulling aan te kunnen geven.
Voorafgaand zijn de clubs voornemens
om met de gemeente verder in gesprek
te gaan om het onderzoeksrapport te
bespreken.
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De volgende Kei verschijnt op 10 maart 2021.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 3 maart
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.
COACHING van parƟculieren en medewerkers
Erik de Min, Havelte, www.plusdemin.nl, 06 8343 6455

COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen,
06-22060552, www.coachprakƟjknika.nl
KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen,
06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
28 feb.
7 maart
10 maart
14 maart

Online
Online
Online
Online

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Haiku

ds. Vijko Top
ds. Aukje Westra
ds. Vijko Top
ds. Vijko Top

2e zondag 40 dgn.
3e zondag 40 dgn.
Vesper
4e zondag 40 dgn.
aandacht v. kinderen
17 maart Online 19.00 uur mw. P. van der Zee (Havelte) Vesper
21 maart Online 10.00 uur mw. ds. T. Braam (Dwingeloo) 5e zondag 40 dgn.

De winde en de
modderkruiper ontmoeten
elkaar vrijwel nooit.
Louis

Sportshirt
‘Hunebedden’

€ 34,-

Sportshirt bedrukt in wit met op de achterzijde
plaatsnamen van wereldsteden, waaronder Havelte
en op de voorzijde een afbeelding van de Hunebedden.
Verkrijgbaar in dames- en herenmodel.

Alles voor uw club!
Reclameborden
Textieldruk
Lotenbloks
Clubbladen
Websitebouw

www.kleen.nl

Havelte

Noteboomstraat 68 Meppel
Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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T 0522 255449 drukkerij@kleen.nl

Te bestellen op
https://ilovemeppel.nl/havelte

Klusbus

Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
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Flint

Bourgondisch Westerveld organiseert Online
Cocktail Workshop Ɵjdens Slockdown

Herinneringen dienen om het verleden te verwerken waardoor onze
persoonlijke geschiedenis een vorm
van zingeving oplevert. Iedereen weet
waarschijnlijk wel dat persoonlijke
herinneringen niet alƟjd volledig
betrouwbaar zijn. Geheugenverfraaiing is een veelvoorkomend verschijnsel, want we zijn vaak geneigd om
bepaalde zaken nadrukkelijk te belichten en andere af te dekken. We leven
met een enigszins zelf gefabriceerd
verleden, maar voor mij persoonlijk is
dat geen enkel probleem, zolang het
maar geen nostalgische roep naar een
niet bestaand verleden betreŌ.
Hoe leuk zou het zijn als, na de coronaƟjd, een van de lokale horecazaken
op zondagmiddag tussen drie en vijf
uur ruimte zou willen maken voor een
verhalenmiddag, georganiseerd door
enkele geïnspireerde dorpsgenoten?
Mij valt op dat het dorp over een
groot arsenaal aan verhalen beschikt
en dat veel bewoners hierin zeer geïnteresseerd zijn. Een gezellige middag
voor de bezoekers, de omzet voor
de eigenaar van de zaak en de organisaƟe in handen van enkele “oude”
en “nieuwe” dorpsbewoners. Geen
commercieel opgezeƩe acƟviteit maar
een acƟe voor en door inwoners van
Havelte.
Boeiende verhalen kunnen hierdoor
worden onƩrokken aan de vergetelheid en zullen waarschijnlijk leiden tot
verbinding tussen dorpsgenoten. Dat
laatste lijkt me, na alle coronaperikelen, een zeer waardevolle zaak. Met
hulp van anderen wil ik me inzeƩen
voor alle iniƟaƟeven die leiden tot
betekenisvolle contacten.

De huidige lockdown en avondklok duren nog zeker tot 3 maart en om in deze
Ɵjd toch wat gezelligheid en samenzijn te organiseren heeŌ het bestuur van
SƟchƟng Bourgondisch Westerveld besloten om een Online Cocktail Workshop
te houden op zaterdag 6 maart.

Een goudmijn aan
verhalen

Gheraert Leeu

Na de succesvolle online
wijnproeverijen en de bierproeverij
is een online cocktail workshop het
volgende idee uit de koker van het
Bourgondisch Bestuur van de sƟchƟng.
Om de avond verder aan te kleden en
van vermaak te voorzien wordt er ook
een Caribbean Bingo met leuke prijzen
van Westerveldse ondernemers
gehouden. De workshop en de bingo
zullen elkaar afwisselen en op deze
wijze wordt de avond tussen 20.30 en
22.15 uur ingevuld.
De drankologen van het bestuur
hebben 5 compleet verschillende
cocktails voorbereid die men
gezamenlijk zal gaan maken en daarna
natuurlijk gaan proeven en opdrinken
Ɵjdens de bingoronden. Alle
ingrediënten voor het maken van de
cocktails worden binnen de gemeente
Westerveld in een pakket graƟs aan
huis gebracht. Je krijgt ook extra Ɵps
om jezelf thuis voor te bereiden zoals
het maken van de ijsblokjes (recept bij
voorziƩer Norbert Baas verkrijgbaar),
en het klaarzeƩen van hapjes, nootjes,

snacks die bij een cocktail en bingo
passen. Het is dit keer niet mogelijk
om een hapjesschaal bij ons te
bestellen.
De pakkeƩen zijn gemaakt voor
2 personen maar bevaƩen weinig
producten die direct genuƫgd dienen
te worden, ze zijn dus ook voor
1 persoon te gebruiken. De pakkeƩen
zijn te bestellen via de website van
Bourgondisch Westerveld (www.
bourgondischwesterveld.nl) en via
UitWesterveld. In deze pakkeƩen
ziƩen ook de bingokaarten om mee
te kunnen spelen. Wil je alleen aan de
bingo deelnemen dan kan dat door
bingokaarten te bestellen via dezelfde
websites.
Er zijn maximaal 80 pakkeƩen te
verkrijgen, je kunt daarom dus beter
op Ɵjd bestellen om teleurstelling te
voorkomen. Voor meer informaƟe
over de online proeverijen en
Bourgondisch Westerveld wordt door
secretaris Tom Molenkamp opnieuw
verwezen naar de website en sociale
media.

ParƟculiere advertenƟe

GEVONDEN

HeeŌ u iets te koop?
Zet het in De Kei!

2 kleine sleutels

€ 0,26 per mm. Min. advertenƟebedrag € 7,50

Bellen: 0521-551207

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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Bericht van de huisartsen
Met dit “Bericht van de huisartsen” willen we u informeren over de
huisartsenprakƟjk in Havelte. We geven u informaƟe over het team en over de
manier waarop we met z’n allen werken. Dus onderwerpen als de ouderenzorg
en de apotheek komen hierbij aan bod en ook wat de werkwijze is als u ons
belt voor een afspraak. En als u ook een onderwerp hebt dat u hier graag
belicht wilt zien, kunt u ons dat laten weten via: info@haphavelte.nl.
Met de komst van huisarts Marjolein van Boven is ons team huisartsen gelukkig
op volle sterkte. Het totale team bestaat nu uit 4 vaste huisartsen en een militair
arts, de laatste voor 1 dag in de week.
De beze ng van de prak jk is dan als volgt:
Maandag A. Bulten-Cremers; P. van Riswick; C.A.N. Visser; vaste waarnemer
(heden E. Adema)
Dinsdag
A. Bulten-Cremers; M. van Boven; C.A.N. Visser; vaste waarnemer
(heden E. Adema)
Woensdag P. van Riswick; M. van Boven; C.A.N. Visser; vaste waarnemer
(heden C. Scheﬀers)
Donderdag A. Bulten-Cremers; C.A.N. Visser; E.J. Hertenberg
Vrijdag
A. Bulten- Cremers; P. van Riswick; M. van Boven
Naast deze vaste huisartsen maken wij
gebruik van waarnemende huisartsen
om gaten in de planning op te vangen,
zoals bij vakan es, nascholing of na
een nachtdienst. Nadat de huisarts
een nachtdienst hee gehad, hee
hij of zij een dag vrij om bij te
komen van de dienst. En om op de
hoogte te blijven van de medische
ontwikkelingen volgt een huisarts

nascholing; dat moet tenminste
meerdere uren per jaar gebeuren
om als huisarts te mogen blijven
werken. Wij pu en hierbij zoveel
mogelijk uit een vaste groep
waarnemers, om de con nuïteit
te waarborgen, echter zal dat
helaas niet al jd lukken. Door het
huisartsentekort in heel Nederland




KRYHQLHUVEHGULMI
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merken we dat het moeilijker is
huisartsen te vinden.
Als huisartsen kunnen wij niet zonder
onze ondersteuners, assistenten,
prak jkmanager, bezorger en zeker in
de huidige jd, onze schoonmakers.
Sinds januari 2020 is Maranda
Doornbos als prak jkmanager
bij ons. Samen met ons zet zij de
lijnen uit voor het reilen en zeilen
van de prak jk. Ook verzorgen we
gezamenlijk het cer ficeren van de
apotheek en de huisartsenprak jk,
zodat ook die dienst behouden kan
blijven.
Het team dokters- en
apothekersassistenten hebben we
uitgebreid met nieuw talent. Naast
het feit dat we een aankomende
pensionado in ons midden hebben,
breiden ook de taken zich merkbaar
uit. Op deze manier gaan wij de
uitdaging aan om de zorg aan de
pa ënten in Havelte en omgeving te
kunnen blijven waarborgen.
Hebt u vragen en/of een onderwerp,
waarover u meer wilt horen, laat ons
dit dan weten via info@haphavelte.nl

Uw tuin... onze zorg!

ERRPYHU]RUJLQJ
KRYHQLHUVEHGULMI
EHVWUDWLQJHQ
hoveniersbedrijf
JURHQYRRU]LHQLQJVEHGULMI
groenvoorzieningsbedrijf
ERRPYHU]RUJL
QJ
boomverzorging
ZZZFRPIR
UWXLQQO
EHVWUDWLQJHQ
+DYHOWH0HSSHO
www.comfortuin.nl

Havelte - Meppel
ZZZFRPIRUWXLQQO
0522 255 389

+DYHOWH0HSSHO
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Eerste fase renovatie bijna afgerond
Net voor de feestdagen was de eerste mijlpaal: het zorg- en welzijnsplein werd opgeleverd.
De Praktijk Fysiotherapie Havelte was de eerste huurder die de nieuwe ruimtes met ingang van
het nieuwe jaar in gebruik nam. Ze ontvangen er hun klanten naar tevredenheid. Ook Tandtechniek Havelte,
die al in De Veldkei gehuisvest was, is inmiddels verhuisd naar hun nieuwe werkruimtes. Er volgen in
de komende maanden meer externe organisaties waaronder psychologiepraktijk Educare, nu nog gevestigd
in het gezondheidscentrum Havelte.

Ruimte voor zzp’ers te huur
In de nieuwe kantoortuin zijn nog werkplekken te huur. Ideaal voor
ondernemers of andere organisaties die een uitvalsbasis zoeken
op een goed bereikbare locatie met voldoende parkeergelegenheid.
Een werkplek huren kan per dagdeel, op flexibele of vaste basis.
Extra vergaderruimte en spreekkamers zijn beschikbaar.
Voor meer informatie over de mogelijkheden, de huurperiode en
tarieven, bel of mail met Eric Boers, zakelijk leider accommodaties,
via 06-20065395 of e.boers@welzijnmw.nl.

Inlever- en afhaalpunt in bibliotheek Havelte
Afronding realisatie kantoortuin
Voor het andere gedeelte van de renovatie, het realiseren van
de kantoortuin, zijn de werkzaamheden zo goed als klaar. Medio
februari wordt de pvc-vloer gelegd, vervolgens volgt het aanbrengen
van raambekleding en het plaatsen van het meubilair.
Door de vorstperiode heeft het aanpassen van de entree voor de
kantoortuin en het zorg- en welzijnsplein wat vertraging opgelopen.
De aannemer hoopt, ijs en weder dienende, de gevel in de komende
weken af te kunnen werken.

Als gevolg van de door het kabinet ingestelde lockdown is de
bibliotheek tot tenminste 2 maart gesloten. Afhalen en inleveren
van boeken en andere materialen is wel mogelijk. In de bibliotheek
Havelte is het inlever- en afhaalpunt geopend op woensdag en
vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur. Voor meer actuele informatie, kijk
op: https://www.bibliothekendrenthe.nl/coronavirus.
Voor meer informatie of vragen kan contact worden opgenomen met
de bibliotheek 088-0128225.

De tweede mijlpaal, de oplevering van de kantoortuin, is gepland
in de week voor 17 maart, wanneer in De Veldkei een stemlokaal
is gevestigd. We hopen er, ondanks de coronamaatregelen, een
feestelijk tintje aan te geven.

Planning van de renovatie
• Begin maart 2021: oplevering en inrichting kantoortuin
• Medio maart 2021: ingebruikname kantoortuin
De Kei - 6e jaargang nr. 4 - 24 februari 2021
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SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

Ook container verhuur
www.loonbedrijfleffers.nl
Havelte/Diever
06-54221090

Rimini is weer open voor
heerlijke verse pizza’s!
Voor menu en openingsƟjden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

Een ‘Kei’ van een foto

Foto: Klaas Brandsma

Havelte in CoronaƟjd, parkeerplaats bij de schaapskooi op 31 januari 2021
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Graag willen we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen in het
komende schooljaar op onze scholen OBS Oosterveldschool in Uﬀelte en OBS
De Bosrank in Havelte. Daarom vragen we hierbij aan alle ouder(s)/verzorger(s)
van de kinderen die tussen 01-06-2017 en 01-01-2019 geboren zijn om hun
zoon / dochter alvast aan te melden. Dat kan door het aanvragen van een
aanmeldingsformulier.
Voor OBS De Bosrank in Havelte:
• Via een email te sturen naar r.lorkeers@talentwesterveld.nl
• of te bellen naar OBS De Bosrank, telefoonnummer 0521-227521.
Voor meer informaƟe kunt u contact opnemen met de directeur van de school;
Rita Lorkeers (06-18068613).
Voor OBS Oosterveldschool in Uﬀelte:
• Via een email te sturen naar i.rorije@talentwesterveld.nl
• Of te bellen naar OBS Oosterveldschool, telefoonnummer 0521-351307
Voor meer informaƟe kunt u contact opnemen met de directeur van de school;
Immy Rorije (06-30596897)
WELKOM!

Scan-, print- en
kopieerservice van

Bouwtekeningen &
Grootformaat
posters

www.kleen.nl

Aanmelden van leerlingen

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Naoberschap in corona jd

Stokpaardjes

Al een flink aantal jaren woon ik in Havelte, een dorp dat met recht de parel
van Drenthe heet. Leuke mensen, fijn wonen, lekker rus g en toch alle
voorzieningen die je maar nodig hebt vlak in de buurt. Winkels, horeca, volop
allerlei bedrijven en ondernemingen, gezondheidscentrum, dorpshuis, enz.

Twee stokpaardjes kwamen te saam in
een hok;
Maar kregen het zwaar met elkaar aan
de stok!
De één was stokhengst en de ander
stokmerrie.
Mijn hemel, wat maakten die
stokslagen herrie!
Ze sloegen er beide hardhoevig op los,
Nu was het de één, dan de ander de
klos,
Maar eindelijk, na allerlaatst
watjekouw
Was stokhengstje bont en stokmerrie
was blauw!
Ze zijn toen stoksƟjf uit het hok
weggekropen,
Maar konden beslist zonder stok niet
meer lopen!
‘t Geluk stelt niet alƟjd en immer
teleur:
Er stond voor hen beide een stok
achter de deur!

En nu is er corona. We houden afstand
en we houden vol. Eens zal dit voorbij
zijn. En dan komen we elkaar weer
tegen en kunnen genieten van alles
wat Havelte zo'n fijne woonplaats
maakt.
Veel bedrijven en ondernemers
hebben het zwaar. We kunnen nu
rusƟg afwachten tot de overheid alles
oplost. Maar het mooie in dit dorp
is dat we elkaar steunen. Dat is goed
naoberschap.
Een aantal jaren geleden was het
zwembad lek en herstellen was duur.
Er kwam een tegeltjesacƟe en zo
ongeveer het hele dorp heeŌ een
tegeltje gekocht. Mooi om te zien
hoe we dit met z'n allen voor ons
zwembad regelden. Dat was een sterk
staaltje naoberschap.
Nu is het Ɵjd voor een nieuwe
tegeltjesacƟe. Deze keer voor onze
eigen ondernemers. Grote acƟes
organiseren zit er even niet in. Kies
je eigen kleine tegeltje voor een
ondernemer of bedrijf.
Denk eens na van welke voorziening
De Kei - 6e jaargang nr. 4 - 24 februari 2021

je het meest gebruik maakte voor
de coronacrisis. Wil je daar in de
toekomst ook nog gebruik van maken?
Word dan een sƟlle donateur. Elk
bedrijf heeŌ wel een brievenbus. En
ja, één druppel op een gloeiende plaat
is niet zoveel maar daarmee kun je
wel hoop bieden voor de toekomst
van onze parel van Drenthe.
Joke Reuderink

Agenda
6 maart Online Cocktail workshop
en bingo; org. Bourondisch
Westerveld - 20.30 uur
9 maart De Kei nr. 5
16 maart Ophalen oud papier Havelte
23 maart De Kei nr. 6
6 april De Kei nr. 7
20 april De Kei nr. 8
20 april Ophalen oud papier Havelte
4 mei
De Kei nr. 9

Durk van der Zee

Like De Kei
op Facebook
www.facebook.com/regiobladdekei
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De Majoor

‘Morgen ontmoet je ‘De Majoor’, zegt hij, terwijl we samen in de lobby zitten van
het verzorgingshuis waar zijn moeder die middag is overleden. Ik kijk vragend.
Hij glimlacht naar me, vanonder zijn leren hoed. ‘Mijn zus,’ verduidelijkt hij.
De volgende dag zit er een dame op het terras in een meer dan keurige outfit, die
vergezeld gaat van de nodige sieraden. De geverfde haren zitten strak in model en
er is gekozen voor een nadrukkelijke make-up. Mijn billen raken nog maar amper
de stoel als ze van wal steekt: ‘Dus jij hebt mijn moeder verzorgd. Waar zijn haar
gouden armbanden?’ Zij blikt of bloost niet als ze de zinnen uitspreekt. Ik ben
perplex en kijk vragend naar de overzijde van de tafel als ik zeg: ‘Toen ik gisteren
bij jullie moeder kwam om haar te verzorgen, had ze geen armbanden om. Dat heb
jij wellicht ook gezien?’ Hij knikt me geruststellend toe en bromt: ‘Geen
armbanden.’ Ik zie dat hij zich moet verbijten om niet nu al in conflict te raken met
zijn zus. ‘Die liggen vast wel ergens in een nachtkastje.’ Hij zegt het langzaam en
neemt dan een slok van zijn koffie. Ik informeer voorzichtig bij beiden naar de
wensen. Die blijken sterk uiteen te liggen. Broer wil vooral na afloop een gezellig
samenzijn en drukt dat er door. Zus zegt dat ze dat zonde van het geld vindt.
Hij lost het op: het samenzijn is bij hem thuis en hij doet zelf de boodschappen.
Zus sleept er ter compensatie een meer religieus tintje uit voor de plechtigheid
dan broer gewild zou hebben. Niet voor hemzelf, maar omdat zijn moeder de
laatste jaren anders in het leven was gaan staan. Hij besluit het los te laten en
geeft zijn zus alle ruimte. Later die middag appt hij me: Armbanden gevonden
hoor! Sorry voor De Majoor….. Weken na de plechtigheid ga ik nog een keer bij
hem en zijn vrouw langs om koffie te drinken. ‘Het is zo verdrietig dat het hilarisch
is Susanne,’ zucht hij. Zus blijkt de ooit goedgevulde bankrekening van moeder
stelselmatig te hebben geplunderd in de afgelopen jaren. Broer is gelukkig de
gemachtigde voor de verkoop van de woning van moeder. ‘Financieel trekken we
dit wel weer recht.’ Hij zucht nogmaals. ‘Maar ik heb niet alleen afscheid genomen
van mijn moeder, maar ook van mijn zus.’ Zonder dat ze aanwezig is, krijgt ze het
opnieuw voor elkaar: ik ben perplex.

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

VOORGESPREK

Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over uw
uitvaartwensen? Graag ga ik met u in gesprek en draag ik
mogelijkheden aan. Het verplicht u tot niets!
U ontvangt een naslagwerk waarin uw wensen worden
beschreven en een indicatie van de daarbij behorende
kosten, alsmede welke daarvan door een eventuele
verzekering worden vergoed.

UITVAARTBEGELEIDING

Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid wordt u
begeleid en krijgt u ondersteuning bij het maken van
keuzes om invulling te geven aan het afscheid. Hierbij
is alle ruimte voor eigen inbreng, zodat er een
afscheid ontstaat dat passend is voor degene die het
leven los moe(s)t laten.

NAZORG

Wanneer u het prettig vindt om in de periode na
de uitvaart samen terug te kijken of na te praten,
dan is daarvoor alle gelegenheid.

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