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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

Corso Frederiksoord zet 2021 in het teken van “Mozaïekroute XXL”
Jubileumfeest Corso Frederiksoord verschoven naar 2022

Het tweede weekend van september staat in Frederiksoord in het teken 
van het corso: een prach  ge optocht met dahlia's geprikte praalwagens. 
Maar net als vorig jaar is het organiseren van deze optocht door de huidige 
coronamaatregelen niet mogelijk.

“De voorbereidingen die de 
bouwgroepen moeten treff en om te 
bouwen kunnen nu niet verantwoord 
plaatsvinden waardoor we deze 
beslissing samen hebben genomen”, 
aldus voorzi  er Joost O   nk.
Wel willen we de “Corso Sfeer” ook 
in 2021 levend houden en kiezen 
we dit jaar voor De Mozaïekroute 
XXL. Het is voor iedereen een 
teleurstelling dat voor het tweede 
jaar de jubileumedi  e wordt 
uitgesteld, maar de bouwgroepen en 
commissies zijn enthousiast om samen 
het corsogevoel in Frederiksoord 
en omgeving levend te houden. 
Daarom wordt dit jaar een bijzondere 
beleving georganiseerd, namelijk de 

Mozaïekroute XXL vol ac  viteiten en 
vermaak voor jong en oud.

Corso Frederiksoord in het teken van 
Mozaïekroute XXL
Achter de schermen wordt net als 
voorgaande jaren vol enthousiasme 
door alle bouwgroepen, 
commissies en bestuur gewerkt 
aan een alterna  ef, een verrassend 
programma, zodat bezoekers uit de 
wijde omgeving kunnen genieten 
van een leuk weekend. Op 11 en 
12 september zal er een bijzondere 
Mozaïekroute door Frederiksoord, 
Vledder, Vledderveen, Wilhelminaoord 
en Nijensleek gaan welke deelnemers 
op de fi ets of wandelend kunnen 

Lees verder op pagina 3
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De volgende Kei verschijnt op 19 mei april 2021. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 12 mei  
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

  9 mei Online 10.00 uur mw. L. Winters-Jonas (Kraggenburg)
16 mei Online 10.00 uur mw. J. Lu  en (Zuidwolde)
23 mei Online 10.00 uur ds. Aukje Westra
30 mei Online 10.00 uur mw. ds. G. Jongsma (Staphorst)
6 juni Online 10.00 uur ds. Vijko

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

KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 
06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl

SMART VOEDINGSADVIES, voor een gezonde rela  e met eten
Nicolien Klein, 06-52452870, www.smartvoedingsadvies.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

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

Voor menu en openings  jden: zie website

Haiku
Harde broodkorsten brengen 

slurpende karperstot zware golfslag.

Louis

13 mei Hemelvaartsdag
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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
Lang geleden, in een 
land hier ver vandaan
Enkele weken geleden vond ik op zolder 
een dik en “Grimmig” sprookjesboek 
waaruit ik mijn kinderen des  jds met 
enige regelmaat voorlas. Hoewel de 
layout van het boek enigszins gedateerd 
was, bleek de inhoud van de sprookjes 
nog volledig up to date. Een gesprek 
met mijn inmiddels ruim volwas-
sen dochters gaf mij het inzicht dat 
moderne ouders steeds vaker andere 
verhaaltjes voorlezen omdat sprook-
jes enigszins  sinister en gewelddadig 
kunnen zijn. Daarnaast is er een over-
vloed aan eigen  jdse lees- en prenten-
boeken beschikbaar. De Readshop in 
Havelte vormt het overduidelijke bewijs. 
Een welkome varia  e bij de sprookjes-
boeken, denk ik. Persoonlijk vind ik het 
schrappen van sprookjes een vorm van 
overbescherming. Sprookjes hebben 
m.i. een zeer waardevol opvoedend 
eff ect: Kinderen leren op een verant-
woorde en niet schadelijke wijze dat ze 
onvermijdelijk te maken zullen krijgen 
met nederlagen, frustra  es, onrecht-
vaardigheid, geweld, vijandelijkheid en 
tegenslag. Ook leren ze de duistere kant 
van begeerte en verbeelding te zien, 
waardoor ze kunnen opgroeien tot reu-
zendoders. Sprookjes zijn betoverend 
omdat ze een onbewust eff ect hebben. 
Ze zijn voorzien van vele, niet realis-
 sche symbolen vol fi guurlijke waar-

heden. Sprookjesmonsters leren een 
kind de “echte” monsters in het leven 
te herkennen. Een geharnast ra  onele 
denkwijze en een ijzeren logica binnen 
de opvoeding, doden de wensvervul-
lende fantasie en het magische denken 
waar kinderen zo van kunnen genieten. 
Ik wens alle kinderen in Havelte e.o. een 
lang, gelukkig en sprookjesach  g leven 
toe.

Gheraert Leeu

Een prach  g geschenk

Kinderkerk op moederdag 9 mei
Ken je het woord ‘geschenk’? Het wordt niet zo vaak meer gezegd. Een 
geschenk is een cadeau. Iets wat je schenkt aan iemand anders. Helemaal 
gra  s en voor niets. Omdat je iemand aardig vindt of veel van iemand houdt. 
Op 9 mei geef je misschien een geschenk aan je moeder omdat het moederdag 
is. Je moeder is blij met jouw geschenk want vaak heb je echt je best gedaan 
om er iets moois van te maken. Weet je dat de aarde en alles wat erop groeit 
en bloeit ook een geschenk is? Je staat er misschien niet al  jd bij s  l. Licht en 
water bijvoorbeeld lijken heel gewoon, maar het zijn geschenken. Stel dat deze 
geschenken er niet zouden zijn, wat dan?

Tijdens de online kinderkerk op 9 mei 
gaan we hier samen over nadenken. 
Kinderpastor Liesbeth Winters uit 
Kraggenburg leidt de dienst. En ze 
vraagt iedereen om mee te doen. 
Vanuit huis kun je appjes en foto’s 
sturen naar de kerk. Liesbeth vertelt 
het verhaal over alle grote geschenken 
en jij kunt nadenken welk geschenk 
het belangrijkst kan zijn. 
Ieder gezin krijgt van tevoren 

materiaal thuis, zodat je mee kunt 
praten, mee kunt knutselen. 
Wil je meedoen? Mail dan naar: 
dominee@pkn-havelte.nl

Clemenskerk Havelte
10.00 uur
Log in via pkn-havelte.nl, online 
kerkdiensten
Het nummer om  jdens de dienst via 
app te reageren: 06-83 18 62 63

afl eggen. Onderweg zijn verschillende 
ac  viteiten te beleven én zullen 
prach  ge mozaïekborden te 
bewonderen zijn voor al het publiek.
Naast de bouwgroepen zullen ook 
de mozaïekgroepen, die elk jaar 
de omgeving aankleden met hun 
mozaïekborden, meedoen zodat de 
straten in corsosfeer zijn.

Oproep
Het enthousiasme van vorig jaar 
hoopt het bestuur ook dit jaar weer 
terug te zien in de Mozaïekroute XXL, 
we hopen op veel aanmeldingen 
van enthousiaste buurtbewoners en 
bedrijven die ook een Mozaïekbord 
willen prikken.
Enthousiast geworden en wil jij/ wilt u 
zich aanmelden om een mozaïekbord 
te prikken? Stuur dan een e-mail naar: 
mozaieken@corsofrederiksoord.nl

Vervolg van pagina 1

SCHUURVERKOOP UFFELTE 
Zaterdag 8 en zondag 9 mei 2021 

van 11 t/m 17 uur
U bent welkom aan de Vijverlaan 38, Uff elte
O.a. ledikant, eethoek, lampen, keukengerei 

en nog veel meer

TE KOOP 

2 oranje zwemvesten (XL) 
als nieuw; t.e.a.b.

06 21 80 21 96
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Drentse Parels 35 jaar 
N.a.v. het honderdhartenplan voor de Nederlandse Harts  ch  ng van Marieke 
Dijkers besloten 9 dames uit Havelte, die al jaren bij Nynke Dorenbos op 
quiltcursus gingen, gezamelijk een quilt te maken met 100 harten en deze 
beschikbaar te stellen voor het goede doel. Tijdens een tentoonstelling in Slot 
Zeist en daarna een veiling door Sotheby werden alle 63 quilt/dekens verkocht. 
De opbrengst (50.000 gulden) van deze veiling was voor de Harts  ch  ng. 

Vanaf de start met deze quilt (24 
september 1986) is er een hechte 
groep dames geboren, die nog steeds 
bezig zijn met quilten en patchwork. 
Als je een naald en draad vast kunt 
houden, kun je al een quilt maken, 
was het mo  o. Nu wordt er ook 
veel gewerkt met de naaimachine. 
Een quilt is een deken of wandlap, 
bestaand uit 3 lagen stof met kleine 
rijgsteekjes aan elkaar verbonden. Op 
de bovenkant ontstonden de mooiste 
patronen, vooral omdat men veelal 
kleine restjesstof of oude kleding 

gebruikte en daar een geheel van 
maakte. 
De dames waren vroeger veel aan huis 
gebonden en doorgezamelijk bezig 
te zijn in groepjes, was dat vaak hun 
enige uitje en gaf ontspanning. 
Ook de Drentse Parels genieten op 
deze manier, op de z.g.n. quiltbee's en 
s  muleren elkaar, werken met elkaar 
en maken dekens voor goede doelen. 
Alle Parels zijn lid van de landelijke 
vereniging en hebben in de 
beginperiode hun z.g.n. regiodagen 
georganiseerd, waarbij vaak meer 

dan 150 dames kwamen. Een 
hoogtepunt toen in 1995 was de 
miniquil  entoonstelling in het 
kerkje in Uff elte In 3 dagen  jd meer 
dan 1750 bezoekers. Ook werden 
regelma  g exposi  es in ons dorp 
gehouden. Dan deden ook andere 
cursisten van Nynke mee. De Parels, 
Martha van Buiten, Henny Trompe  er, 
Marga Stapel, Roelina Hofman en 
Nynke Dorenbos kunnen in deze 
periode ook heerlijk bezig met hun 
hobby, alleen niet gezamenlijk. 
Een ac  viteit willen ze nog even 
in herinnering brengen nl. bij hun 
10-jarig bestaan hebben ze samen 
met de kinderen van de hoogste klas 
van de lagere school gezamenlijk 
een quilt gemaakt met als  tel 
School Centraal in het dorp. Iedere 
woensdagmorgen van januari tot mei 
1996  jdens het handenarbeid-uurtje 
waren ze er mee bezig met 2 Parels. 
Tijdens het afscheid van de kinderen 
in juni werd deze aangeboden aan de 
school. In de Meppeler Courant was 
er aandacht voor. In oktober  jdens 
de jubileumtentoonstelling in het 
toenmalige gemeentehuis van Havelte 
was deze ook te zien. De kinderen 
trots. Wat te doen in september is nog 
niet bekend.

Nynke Dorenbos

Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389
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T: 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

TESTAMENT MAKEN?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn

Ons kantoor is geopend voor besprekingen en voor 
de ondertekening van akten. Wij volgen daarbij de 
richtlijnen die het RIVM heeft gesteld in verband 
met het Corona-virus.

Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid voor 
telefonische besprekingen en voor audio-visuele 
besprekingen.

Met gepaste voorzorgsmaatregelen
kunnen akten op ons kantoor 

worden ondertekend.

Nieuwe openings  jden Zwembad De Kerkvlekken
Zwembad de Kerkvlekken in Havelte is open!!

Wat zijn de coronamaatregelen?
Voorlopig  zijn het Corona regelement en het landelijk zwemprotocol van 
kracht. Toegestaan is het banenzwemmen, het ouder- en kindzwemmen, 
het schoolzwemmen,  zwemlessen en sportac  viteiten voor personen tot 27 
jaar. Voor de jeugd is er Swim en Fun. (Kijk op het mededelingenbord welke 
sportac  viteit we aanbieden). Daarbij gelden de volgende openings  jden 
 jdens het voorseizoen:

Banen zwemmen:
Ma. t/m vr. van 09.00 tot 11.00 uur
Za. en zo. van 12.00 tot 13.00 uur

Recrea  ef zwemmen:
Ma. en wo. van 13.30 tot 20.00 uur
Dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 13.30 tot 18.00 uur
Za. en zo. van 13.00 tot 17.00 uur
Reserveren is niet verplicht, wel 
moeten we registreren. 
Helaas is het “normale” recrea  ef 
zwemmen nog niet mogelijk en 
mogen de duikplanken, glijbaan en 
speelweide nog niet open.
Maar het lijkt erop dat we als 
buitenbad na 11 mei a.s. mogen 
versoepelen. Houd voor de meest 

actuele informa  e onze website 
www.zwembaddekerkvlekken.nl en 
onze social media in de gaten. 

Spraypark
Als gevolg van de pandemie 
loopt helaas ook ons spraypark 
vertraging op. Weliswaar lopen alle 
voorbereidende werkzaamheden 
volgens plan, maar vanwege het 
corona-virus is de fabriek in Canada 
van waaruit de speeltoestellen 
geleverd worden,  jdelijk gesloten. 
Zodra er meer bekend is over het 
plaatsen van de speeltoestellen en de 
opening van het spraypark, publiceren 
we dit op onze website en onze social 
media.

Voorstelling Overbruggen

Op 4, 7 en 8 mei presenteert Roestvrij 
Theater i.s.m. Theater na de Dam 
via een live stream de voorstelling 
Overbruggen.

Deze voorstelling beschrij   de laatste 
oorlogsdagen in Diever en Dwingeloo 
vanuit het perspec  ef van de 9-jarige 
Hendrik Hessels, die niets anders kent 
dan oorlog; 
Wat is dat, vrede, waar de mensen zo 
naar verlangen?
Jonge spelers zijn op onderzoek 
uitgegaan en hebben hun inspira  e 
gehaald uit interviews met de oudste 
inwoners uit de omgeving. Via 
zoom kijkt u live mee naar de 
loca  evoorstelling Overbruggen.
Tickets en informa  e vindt u op www.
roestvrijtheater.nl

Par  culiere adverten  e
Hee   u iets te koop? 

Zet het in De Kei! 
€ 0,26 per mm. Min. adverten  ebedrag € 7,50
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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

Bericht van de huisartsen
Met dit “Bericht van de huisartsen” willen we u informeren over de 
huisartsenprak  jk in Havelte. We geven u informa  e 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.

Incon  nen  ematerialen en andere 
hulpmiddelen
U was al  jd gewend, als u verzekerd 
bent bij de Zorgverzekeraars de 
Zilveren Kruis of de Friesland, 
dat u diabetes testmaterialen, 
drinkvoedingen, stomazorg 
materialen, verbandmiddelen en 
incon  nen  ematerialen bij onze 
apotheek kon bestellen en a  alen.
Vanaf 1 januari kan dit niet meer. 
Zilveren Kruis en de Friesland 
hebben besloten dat deze 
hulpmiddelen alleen nog via door hen 
gecontracteerde internetapotheken/ 
hulpmiddelenwinkels geleverd 
mogen worden. Op de website van de 
zorgverzekeraars kunt u de par  jen 
vinden waar uw deze hulpmiddelen 
kunt bestellen. Onze apothekers- en 
doktersassistenten kunnen u hierin 

eventueel op weg helpen. Dit houdt 
dus in dat u deze hulpmiddelen 
niet meer via de openbare 
apotheken, of de apotheekhoudende 
huisartsenprak  jken kunt verkrijgen.

Mocht uw wel het liefst bij ons uw 
hulpmiddelen blijven betrekken kan 
dat. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:
1:  U vraagt vooraf toestemming van 

uw verzekeraar en krijgt na indienen 
van de rekening 75% vergoed.

2:  U betaalt de middelen zelf en krijgt 
het niet vergoed van de verzekeraar.

Wij betreuren de beslissing van de 
verzekeraars zeer, omdat wij graag 
de volledige zorg goed voor u willen 
regelen. Ons streven is goede zorg 
dichtbij, afgestemd op de individuele 
pa  ënt.
Een aantal van de internetapotheken/

hulpmiddelenwinkels zullen u 
gaan aanbieden dat zij ook uw 
chronische medica  e (zoals onder 
andere bloeddrukmedica  e, 
diabetesmedica  e) voor u kunnen 
gaan leveren.
Wij vragen u deze medica  e bij ons in 
beheer te laten. Dat maakt dat wij het 
volledige overzicht over uw dossier 
en uw chronische medica  egebruik 
hebben, waardoor wij op  maal uw 
persoonlijke zorg kunnen blijven 
leveren.

Preferen  e beleid zorgverzekeraars
Een aantal verzekeraars voeren al een 
aantal jaren het preferen  ebeleid op 
medica  e.
Concreet betekent dit dat de arts het  
soort geneesmiddel bepaalt en uw 
zorgverzekeraar het merk.
Uw zorgverzekeraar bepaalt periodiek 
welk merk door de apotheek 
geleverd moet worden, het merk 
kan dus veranderen. Wij zijn als 
apotheek verplicht dit beleid van uw 
zorgverzekeraar te volgen. Wij zullen u 
hier zo goed mogelijk in begeleiden. 

Een ‘Kei’ van een foto
Deze stronk is gefotografeerd op 27 maart aan de 
Ruiterweg naar Uff elte.

Foto: Jannie Kroes-Hoekstra 

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Voor al uw 
rietdekkerswerken

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
 06 50556759
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13 mei  Ommetje om de Veurdeale - 
Veendijk 2, Havelte

18 mei De Kei nr. 10
25 mei Ophalen oud papier Havelte
  1 juni De Kei nr. 11
15 juni De Kei nr. 12
22 juni  Algemene Ledenvergadering 

Dorpsgemeenschap Havelte -
De Veldkei, Havelte - 

 20.00 uur

Agenda

Bij gunstige/zonnige weersomstandigheden 
vanaf een graad of 20 

vindt u mij binnenkort weer aan De Klinke in Darp 
met het lekkerste 

AMBACHTELIJKE BANKETBAKKERS

SCHEPIJS
Via mijn Facebookpagina laat ik op de verkoopdagen weten 

of ik die middag op mijn standplaats sta. 

Smakelijke groet, Siep Grotenhuis 
Tel. 06-53395482

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

Lotenbloks.nl

Zoekt u lotenbloks voor 
uw vereniging of stichting?

Kijk op:

Denkvierkanten; 
een spel voor iedereen van 4 tot 100 jaar
Janet de Vink uit Havelte maakte samen met haar moeder Roelie Vis een 
nieuw spel voor jong en oud. 
Door de Corona hadden wij meer vrije  jd en gingen aan de slag met 
Denkvierkanten. Bij dit spel ga je verschillen en overeenkomsten zoeken op het 
gebied van wereldoriënta  e, taal/lezen/spelling en rekenen. 

Dit doen we aan de hand van thema’s 
die aansluiten bij de belevingswereld 
en actualiteit. Het gaat vooral om 
crea  ef denken. Door dit samen 
te doen, breidt je je eigen kennis 
over diverse onderwerpen en 
woordenschat uit.  
We plaatsten dit op Facebook en 
kregen in korte  jd veel posi  eve 
reac  es van basisschoolleraren en 
logopedisten. Zo ontstond het idee 
om een spel te maken. Als wij fi etsen, 

wandelen of iets anders doen, dan 
denken we al in Denkvierkanten. Zo 
ontstaan steeds nieuwe thema’s. In 
oktober kwam het eerste spel uit in 
een paars doosje, het tweede spel 
in december in een groen doosje 
en in maart een rekenvariant in een 
blauw doosje. Het wordt op scholen 
gebruikt (basisonderwijs, speciaal 
onderwijs en voortgezet onderwijs), 
in de zorgcentra, bij de logopedie, in 
het bedrijfsleven en natuurlijk thuis. 

Samen ga je ervaren dat iedereen op 
een andere manier denkt en dat dit 
kan. Voor meer informa  e Facebook 
Denkvierkanten of www.vouwjuf.nl

in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp,
De Molen in Nijeveen en De Koegang in Koekange? 
Vraag naar de combinatietarieven.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl
Adverteren?
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‘Jij maakt natuurlijk héél veel mee.’ Of ‘Nou, ik moet er niet aan denken hoor, om
te doen wat jij doet.’ Maar bovenaan in de reacties die ik vaak hoor staat: ‘Alleen
maar verdrietige mensen, met wie je moet werken. Dat is toch verschrikkelijk?’ 
Zo verloopt vaak het gesprek op menig verjaardag, bij de kapper of tijdens het
sporten. De dood is nu eenmaal niet erg populair.  
Gelukkig is de praktijk anders. Vaak ontstaat er, wanneer de praktische zaken
geregeld zijn, ruimte voor verhalen. Soms verdrietige, maar vaak ook hele leuke. 
Ik zal nooit vergeten dat iemand enorm moest lachen bij een bepaalde herinnering.
Vervolgens schrok ze daar zelf van en schoot extreem in ‘schuld’: je ‘hoort’ immers
niet te lachen als je moeder net is overleden. Zélfs niet als die gezond en wel dik in
de tachtig is geworden. Ik zag het gebeuren. Voorzichtig zei ik: ‘Stel dat je moeder
met ons mee zou kunnen kijken, zou ze je dan liever zien lachen om de mooie
herinneringen of zou ze willen dat je voortdurend huilde van verdriet?’ Die vraag
gaf weer ruimte, gelukkig. Oprecht zou ik wensen dat mensen meer durven te
lachen in periodes van rouw. Een kleine dosis humor bij een plechtigheid is écht
een weldaad. Het leven dat geleefd is, betond tenslotte ook uit veel meer dan
alleen verdriet.
Kleding is ook zoiets. In de dagen voor een afscheid draag ik, als ik bij een familie
thuis kom, nette kleding, maar alleen op de dag van de uitvaart ben ik echt ‘in pak.’
Een bewuste keuze: een pak is netjes, misschien zelfs respectvol, maar creëert naar
mijn mening ook enige afstand. En dat terwijl ik juist toegankelijk wil zijn voor de
mensen met wie ik werk én voor hun emoties. Ooit stond ik in dat pak in de rij bij
de supermarkt. Achter me sloot iemand aan die ik kende van het sporten. ‘Dus je
hebt gewerkt vandaag,’ bracht ze aarzelend uit. De afschuw was op haar gezicht te
lezen. Het heeft me er bewust van gemaakt dat mensen mij soms met hun eigen
sterven en sterfelijkheid associëren. Dat begrijp ik. Voor mij persoonlijk geldt dat
het niet uitmaakt of ik nu in mijn sportkleding, klusbroek of uitvaartpak ben: ik
neem sterven serieus, maar ga graag met een glimlach door het leven.

Lachen mag!

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

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.

VOORGESPREK

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.

UITVAARTBEGELEIDING

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.

NAZORG

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid

samen vorm geven aan een passend afscheid.
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