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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17

De schapen van de HolƟnger schaapskudde begrazen de Grote Startbaan op het HolƟngerveld

Lokale samenwerking op Grote Startbaan
HolƟngerveld
Samen met natuurmonumenten werken lokale parƟjen sinds kort samen aan
het beheer van de Grote Startbaan in het HolƟngerveld. De HolƟnger schaapskudde begraast, een lokale aannemer maait en buurtbewoners monitoren de
zeldzame planten en dieren. Samen zorgen zij ervoor dat de in 2020 herstelde
startbaan zich verder kan ontwikkelen als zogenaamd heischraal grasland met
zeldzame planten als orchideeën, grote ratelaar en sƟjve ogentroost.
Een uniek stukje natuur in Nederland.

7973 KZ Darp
0521 342 250

0521 34 46 54

Grazen en maaien
In 2020 is de startbaan in opdracht van
de Provincie Drenthe vrijgemaakt van
struiken en bomen. Om dit heischrale
grasland open te houden is onderhoud
nodig. Daarom gaat de schaapskudde
er twee per jaar heen om in korte
jd alle jonge boompjes op te eten.
Vooral jonge berkjes en Amerikaanse
vogelkers worden zo in toom
gehouden. In het najaar maait Firma
Leﬀers uit Havelte de startbaan met
een speciale maaier op rupsbanden.
Zo wordt bodemverdich ng
voorkomen en blij de bodem gezond
en veerkrach g.
Monitoren van bijzondere planten en
dieren
Met het herstel van de startbaan hee
zich een groep betrokken mensen
gemeld die de natuurontwikkeling
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op de baan monitoren. Hans Krol,
coördinator natuurbeheer van het
Hol ngerveld: “ontze end gaaf om
te zien hoe bewustwording en lokale
samenwerking zorgen voor meer
draagvlak voor dit zeer bijzondere
stukje ‘Havelte’”. We hebben nu
al zeker 92 verschillende soorten
planten op de Grote startbaan in kaart
gebracht. En dat gaat gedurende dit
groeiseizoen vast meer worden!”
Meehelpen?
Zes personen ze en zich al in om
de planten van de Grote Startbaan
te inventariseren. Extra hulp is heel
welkom. Kun jij determineren en hou
je van de natuur? Meld je dan bij Hans
Krol, h.krol@natuurmonumenten.nl.
Diepgaande plantenkennis is niet strikt
noodzakelijk, er zijn genoeg mensen
die hun kennis met je willen delen!
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 16 juni 2021.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 9 juni
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
SMART VOEDINGSADVIES, voor een gezonde relaƟe met eten
Nicolien Klein, 06-52452870, www.smartvoedingsadvies.nl
MUZIEKSPEL, prakƟjk voor muziektherapie
Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317
REGELVERMELDING: • 1 regel € 43,00 • 2 regels € 52,00
• 3 regels € 73,00 • 4 regels € 94,- per jaar (excl. BTW)

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni

Online
Online
Online
Online

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. Vijko
Ds. Aukje Westra
aandacht voor kinderen
Ds. M. Boersma (Wapenveld)
Ds. Vijko Top

Par culiere adverten e
Hee u iets te koop?
Zet het in De Kei!
€ 0,26 per mm. Min. adverten ebedrag € 7,50

Bedankt!
Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken
voor het feit, dat ik na mijn val (half maart),
zoveel leuke en opbeurende reacties heb
gekregen in de vorm van bloemen, kaarten,
mails, enz. Dan zie je hoeveel mensen je steunen
en sterkte wensen. Het gaat langzamerhand de
goede kant op en hoop binnenkort de draad
weer op te pakken.

Vers ambachtelijk Italiaans ijs
en natuurlijk heerlijke pizza’s!
Voor menu en openings jden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl

Voor mij was het een heel grote verrassing het
ontvangen van een Koninklijke onderscheiding.
Helemaal te gek al die felicitaties, kaarten en
bloemen. Heel veel dank hiervoor. Het bordje
met Ruud‘s singeltrack en de mooie nestkast
waren super.
Ruud Smeenk
SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

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

Verrassend besluit door bestuur Kerkkoor Havelte

Deze week hoorde ik de volgende
tegeltjeswijsheid: “De weg naar de hel
is geplaveid met goede bedoelingen.”
Toen ik vervolgens het boek “Leven dat
leven wil. Over dieren en mensen in
filosofie, religie en kunst”, las (Johan
Goud e.a.) realiseerde ik me dat er
een kern van waarde in deze wijsheid
schuilt.
De huidige ecologische crisis laat
zien dat het beeld van de mens als
almachƟg heerser over de natuur
desastreus heeŌ uitgepakt. Het
tegenstrijdige vind ik dat ik er in
Havelte niet direct iets van merk en
dat ik me omringd weet door veelal
gelukkige mensen en een meer dan
schiƩerende natuur. Ik merk hier
niet dat onze postzegel aan de zee
langzaam maar zeker wordt versƟkt
door een gulzige en in aantal fors
toegenomen generaƟe. Ik reken
mezelf en mijn dorpsgenoten niet tot
de mensen die met de aarde omgaan
alsof ze de laatsten zijn die erop leven
en dus alles op mogen maken. Het
verschil tussen de wetenschappelijk
onderbouwde feiten en mijn dagelijkse
realiteit hamert in mijn hoofd.
Ik reken me ook niet tot de groep
mensen die louter openstaat voor
informaƟe die bevesƟgt wat plezierig
is. Ik heb het in ons land en ons
dorp nooit beter gehad dan op
dit moment en toch ervaar ik vele
dreigingen: Klimaat, pandemie, milieu,
woningnood, biodiversiteit, CO2,
megastallen en zo meer.
IndachƟg Jules de Korte, zou ik
wel eens willen weten hoe mijn
dorpsgenoten omgaan met dit
dilemma?

Zoals vele koren repeteert het Kerkkoor in Havelte ook al bijna een jaar niet
meer. Een jaar lang niet zingen zou een neerwaartse spiraal kunnen betekenen
voor een vereniging en zeker ook voor de sociale contacten.
Niets is minder waar in Havelte.

Dilemma

Gheraert Leeu

Het bestuur van het Kerkkoor van de
Clemenskerk heeŌ een paar maand
geleden besloten om een project
‘Lessons and Carols’ te starten en
dit project thuis dusdanig voor te
bereiden zodat men in het najaar aan
een paar repeƟƟes genoeg heeŌ om
het uit te voeren. Het zal dan vooral
gaan om de koorklank en de puntjes
op de “i”.
Dirigent Johan Rodenhuis en
organiste/pianiste Ruth Pos uit
Nijeveen sturen wekelijks een Carol
naar de leden met diverse links naar
de instudeerparƟjen. De leden kunnen
naar hartenlust oefenen. Christmas
Carols in de lente!
De invulling van het programma is in
volle gang, maar de Engelse tradiƟe
vormt de basis.
Het koor bestaande uit 23 leden heeŌ
een oproep geplaatst voor deelname
van gastleden.
Het resultaat is dat er inmiddels

bijna 50 leden zijn, waardoor het
bestuur zich genoodzaakt zag om een
ledenstop in te voeren. En dat in de
coronaƟjd.
Wel is er een wachtlijst waarop men
zich kan laten inschrijven voor het
geval er een lid afvalt.
Maar in principe is het koor compleet.
De ledenstop is dringend nodig omdat
de groep anders te groot wordt voor
de ruimte van uitvoeringen.
Er is een uitstekende stemverdeling
met voldoende tenoren en bassen. Dit
vormt nog wel eens een probleem bij
gemengde koren.
Gepland staan uitvoeringen op 12
december 2021 om 10.00 uur in de
Clemenskerk in Havelte en op 19
december 2021 om 15.00 uur in de
Schutse in Appelscha.
Alles uiteraard onder voorbehoud van
de coronaontwikkelingen.
Rick Schuring, voorziƩer

Agenda
1 juni
5 juni
12 juni
15 juni
17 juni
19 juni
22 juni

De Kei nr. 11
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
De Kei nr. 12
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - 13.30 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
Algemene Ledenvergadering Dorpsgemeenschap Havelte De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
26 juni Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
29 juni De Kei nr. 13

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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Een ‘Kei’ van een foto
Nieuwsgierig naar de fotograaf?
(loca e: een weiland langs de Rijksweg tussen Havelte
en Uﬀelte).

Foto's: Han de Kruyf, Havelte

Tanka
Gezang van de spreeuw
komt zacht uit de meidoornstruik
in de ochtendzon,
maar niemand die het opmerkt,
behalve de bonte kat.
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.

Havelte

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

URZO
Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
4

GORDIJNEN
ZONWERING

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij verhuize
n
medio 2021 n
aar
industrieterr
ein
Blankenstein
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AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

In verband met COVID-19
volgen wij de richtlijnen van
het RIVM.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij ons terecht
voor een
bespreking en kunnen akten
op ons kantoor worden
ondertekend.

KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
met alle aandacht voor uw kind.

Stotijn

Flexibel, vertrouwd, een tweede thuis.
Dagopvang en Buitenschoolse opvang mogelijk
informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

altijd scherp!

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

Linthorst Homanstraat 22
7973 KG DARP
06 22 14 97 84
www.kdv-bso-darp.nl
info@kdv-bso-darp.nl

Poplab Drenthe daagt makers uit
Poplab Drenthe zoekt muzikanten, theatermakers en
beeldend kunstenaars die aan de slag willen met een
project waarin popmuziek gecombineerd wordt met een
andere kunstdiscipline. Een combinaƟe van muziek en
beeldende kunst, een mode event of een dans: niets is te
gek. Degenen met de meest veelbelovende voorstellen
mogen het project dit jaar uitvoeren met een financiële
bijdrage.
Projectleider Erik de Vries hoopt
dat deze Open Call Drentse makers
uitdaagt om te komen tot creaƟeve
voorstellen. Het idee van kunstenaar
Delia Bremer werd na een eerdere
oproep gehonoreerd. De kunstenaar
uit Nieuweroord is op dit moment
bezig met het project Wroeten, waarin
de Drentse geschiedenis terugkomt
in een lied, theatervoorstelling en
beeldende kunst. Dankzij Poplab
Drenthe heeŌ ook een schrijverskamp
plaatsgevonden met als resultaat

Adverteren?
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een internaƟonaal
hiphopalbum met
de bijdrage van
vier Drentse urban
arƟesten. De muzikale producƟe ‘Skik,
25 jaar live op zien best!’ kon vorig
jaar eveneens dankzij Poplab Drenthe
gerealiseerd worden.
Ideeën en projectvoorstellen voor
deze Open Call kunnen tot
7 juni worden gestuurd naar erik@
kunstencultuur.nl. In juni wordt
bekend gemaakt welke plannen verder
in De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg
en Darp, De Molen in Nijeveen
en De Koegang in Koekange?
Vraag naar de combinatietarieven.

mogen worden uitgewerkt.
Poplab Drenthe sƟmuleert
kunstenaars in de provincie te
experimenteren met cross-over
producƟes en is een project van
SƟchƟng Kunst & Cultuur. Het project
is mogelijk dankzij financiële steun van
de provincie Drenthe.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl
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Ongestoord genieten ondanks de
drukte in de natuur
We gaan met zijn allen veel meer naar buiten en dat
is geweldig nieuws! Mede door de corona, gaan we
veel meer de natuur in. Wandelen, fietsen, hardlopen,
paardrijden, mountainbike, geocaching, tuinieren, gezonde
ontwikkelingen waar de werkgroep Vitaal Wilhelminaoord
e.o. heel blij mee is. De werkgroep sƟmuleert namelijk haar
inwoners naar een gezondere leefsƟjl met beweging en
gezonde voeding. Om het ook in deze Ɵjden voor iedereen
‘vitaal’ te houden, is het wel belangrijk dat we elkaar ook
buiten de ruimte te geven. Houdt je hond of kind even
vast, zet je motor even uit, minder vaart, passeer elkaar
op afstand. Ruim honde- en paardepoep op en blijf op de
paden. Het zijn hele kleine dingen, die een groot verschil
maken in de beleving van het buitenzijn.
Ook de natuur en landbouw zijn
hierbij gebaat. Hondepoep kan koeien
ernsƟg ziek maken en het vele wild
kan van ons schrikken en daardoor
gevaarlijk worden op de wegen. Heb
begrip en respect voor anderen die je
tegenkomt, of het nou een wandelaar,
fietser, paardrijder, hardloper of
mountainbiker is. Zo kan iedereen
ontspannen genieten van sporten en
bewegen in onze mooie omgeving

geeŌ een heerlijk
gevoel om blikjes
en verpakkingen
uit de natuur te
kunnen weren!
Met name langs fietspaden en wegen
valt veel afval te scoren! Zo ben je niet
alleen gezond bezig voor jezelf door
buiten te bewegen maar doe je ook
iets geweldigs voor de omgeving en de
natuur!

Als je dan toch lekker naar buiten
gaat, neem een plasƟc zakje mee
om zwerfvuil in mee te nemen, het

Vitaal Wilhelminaoord is al
meer dan 5 jaar acƟef. Zo zijn er
op hun iniƟaƟef verschillende




KRYHQLHUVEHGULMI


JURHQYRRU]LHQLQJVEHGULMI

acƟviteiten georganiseerd zoals een
mulƟfuncƟoneel sport court, een
kwartet over gezondheid voor alle
basisschoolleerlingen en een sporƟef
wandelproject. In de groep ziƩen
naast bewoners ook professionals
zoals Kim ten Klooster-Dijkstra
(Beweegcoach gemeente Westerveld)
en Henk van der Meer (Welzijn
Mensenwerk - Welzijn op Recept).

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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Een ‘KEI’ van een foto
Voor al uw
rietdekkerswerken

HeeŌ u ook een bijdrage voor de rubriek Een ‘Kei’
van een foto? Mail uw foto en bijschriŌ dan naar:
dekei@kleen.nl o.v.v. ‘Een kei van een foto’.

Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

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.

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl

Bouwtekeningen
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

Printen

Scan-, print- en kopieerservice van

Impuls voor zzp’ers cultuureduca e in Groningen en Drenthe
Zzp’ers werkzaam op het gebied van cultuureduca e
in Drenthe en Groningen kunnen na de zomer gra s
deelnemen aan een cursusprogramma. In het programma
vergroten ze hun kennis en digitale vaardigheden en leren
ze het online en oﬄine cultuuronderwijs te combineren.
Het gra s programma is mogelijk omdat het Fonds voor
Cultuurpar cipa e een subsidieaanvraag van 70.000
euro van S ch ng Kunst & Cultuur en Compenta hee
goedgekeurd.
Vanwege corona werden door
scholen fysieke kunstlessen en
erfgoedprojecten geannuleerd en
moesten zzp’ers omschakelen naar
online alternaƟeven. Dat was niet
voor iedereen even makkelijk. Nu de
basisscholen weer open zijn en ook
het voortgezet onderwijs vanaf 31 mei
weer open mag, zijn gastlessen van
kunstdocenten op school wel weer
mogelijk. Marieke Vegt, directeur
bij SƟchƟng Kunst & Cultuur, denkt
dat online muzieklessen en virtuele
museumbezoeken ook in de toekomst
mooie aanvullingen kunnen zijn op de
lessen in de klas.
In januari pleiƩe Marieke Vegt bij
gemeenten al voor financiële steun
voor de groep culturele zzp’ers. Zij zag
De Kei - 6e jaargang nr. 11 - 2 juni 2021

dat deze groep
ondernemers
financieel geraakt
was en een
aantal zzp’ers het
water zo aan de lippen stond dat ze
de branche dreigden te verlaten. Nu
komt ze de groep zelf tegemoet. “We
ontwikkelen de komende weken een
cursus waar zzp’ers niet alleen graƟs
aan kunnen deelnemen, maar waar
ze na afloop ook een bescheiden
bedrag krijgen om het geleerde in de
prakƟjk toe te passen. We worden
hierbij begeleid door experts van het
Digitaal ExperƟsecentrum Nederland
en het Landelijke Kenniscentrum
CultuureducaƟe en Amateurkunst”,
zegt de directeur.
“Het gaat om het vergroten van

de kennis van zzp’ers rond digitale
werkvormen en het interacƟef
leren, met en zonder beeldscherm.
Daarnaast kijken we naar mogelijke
nieuwe verdienmodellen, zodat ze de
toekomst met vertrouwen tegemoet
kunnen treden en weten hoe ze
scholen het beste kunnen benaderen
om hun diensten aan te bieden”. In
Drenthe en Groningen zijn circa 300
zzp’ers acƟef in het cultuuronderwijs,
zo heeŌ K&C berekend. Per provincie
kunnen minimaal 30 en maximaal 76
zzp’ers deelnemen. Aanmelden kan na
de zomervakanƟe.
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Toeval?

Een goede boer ziet het. Wanneer één van zijn koeien ziek is en niet
meer beter zal worden. En zo’n boer weet het ook als hij zélf ziek is.
Hij zat al weken alleen maar aan tafel. Verzon smoesjes voor klusjes
die inspanning vroegen. ‘Hij wist het’, zegt zijn vrouw tegen me,
gevolgd door een diepe zucht. ‘Ik wil hem nog niet missen, maar ik
gun het hem ook. Hij wilde geen lijdensweg.’
Samen beginnen we aan de zaken die geregeld moeten worden. In de
woonkamer wordt hij opgebaard in een eenvoudige, natuurlijke kist,
onder het enorme portret van het gezin: kinderen en kleinkinderen.
De volgende dag, wanneer ik de rouwkaart kom brengen, zie ik dat er
prachtige tekeningen op zijn kist gemaakt zijn, dat zijn favoriete pet
en de stamkaart van een koe bij hem liggen. ‘Het kalf van zijn
lievelingskoe, toen hij nog boerde,’ legt zijn dochter me uit. ‘Ook
gisteren overleden.’ Ik kijk haar aan: ‘Wat bijzonder.’ Kordaat zegt zij:
‘Dat is geen toeval volgens ons.’

In de dagen die volgen, zit ik regelmatig bij hen aan tafel. Ze vertellen me prachtige verhalen over hem,
waarin humor de boventoon voert. Wanneer de dag van de uitvaart aanbreekt, ben ik op tijd bij de familie.
‘Mijn vader had ook nog een grapje voor ons in petto,’ vertelt de zoon me. ‘De auto wilde niet starten
vanmorgen. Net wat voor hem, want voor hij boer was, werkte hij als automonteur.’
Wanneer vervolgens de rouwauto niet op het verwachte tijdstip arriveert, voel ik een knoop in mijn maag
ontstaan. De nodige telefoontjes later vertrekken we dan toch naar het crematorium. Een paar minuten te laat
begint de dienst. Die is liefdevol en wordt vormgegeven door zijn eigen naasten die spreken. ‘Niet druk om
maken hoor, Susanne,’ zegt zijn vrouw na afloop tegen me. ‘Dit is typisch wat voor hem en wij vonden het
eigenlijk wel fijn dat we van tevoren niet hoefden te wachten.’
Te veel bijzonderheden in de afgelopen dagen om nog ‘toeval’ te noemen. Maar de nuchterheid en de humor
waarmee die in het hier en nu worden opgenomen, ontroert me.

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.
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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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