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wenst iedereen
een fijne vakantie!
De kapsalon is gesloten
van 2 t/m 9 augustus.
Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17, 7973 KZ Darp
0521 342 250

Feestelijke seizoensafsluiƟng
Mountainbikevereniging Havelte e.o.
Op zaterdag 3 juli was het weer zover. Op deze zonovergoten dag vond de
laatste mountainbiketraining voor de zomerstop plaats. En volgens tradiƟe bij
MTB Vereniging Havelte e.o. werd deze dag op een feestelijke manier gevierd
door een ijsje te eten die beschikbaar was gesteld door Marianne Vlasveld
(Sportbegeleiding).
Tussen 14.15 en 15.30 uur kwamen
de verschillende trainingsgroepen
met hun trainers en begeleiders,
in totaal ruim 100 grote en kleine
mountainbikers, coronaproof om
het kwar er langs het terras van
Snack&Zo in Havelte om van hun
welverdiende trakta e te genieten.
Tot groot plezier van henzelf, maar
ook van de bezoekers op het terras.

De eerste training na de zomerstop
is op zaterdag 21 augustus en tot die
jd kunnen de kinderen genieten
van hun vakan e, waarin ze hopelijk
lekker blijven bewegen en misschien
op televisie oud-clubgenoten Anne
Tauber en Anne Terpstra kunnen zien
schi eren jdens de Olympische
Spelen in Japan.

Rommelmarkt
Wij Femmie en Thea proberen een rommelmarkt te organiseren in de Havelter
SchapendriŌ/Meidoornlaan net als voorgaande jaren.
De data zullen zijn: 3, 10 en 17
augustus. U kunt zich aanmelden via
tel.nr. 0521-342307/387620.
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Een plekje kost € 6,- per keer,
kinderen gra s. Wel onder
voorbehoud van de vergunning.

0521 34 46 54
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 25 augustus 2021.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 18 augustus
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
18 juli Havelte 10.00 uur mw. T. Koster (Barneveld)
8 aug. Havelte 10.00 uur ds. D. van Veen (Assen)
25 juli Havelte 10.00 uur dhr. P.T. van Engen (Noordwolde) 15 aug. Havelte 10.00 uur ds. Vijko Top
1 aug. Havelte 10.00 uur mw. P. van der Zee (Havelte)
22 aug. Havelte 10.00 uur ds. Aukje Westra

Oerfes val
Het OERmuseum bestaat dit jaar 15 jaar. Dat wordt gevierd met een reeks van
ac viteiten. Een daarvan is het OERfes val op zaterdag 24 juli op de Brink van
Diever (van 10.00 tot 17.00 uur).
Er wordt een OERmarkt georganiseerd,
waarop een reeks organisaƟes op het
terrein van erfgoed, geschiedenis en
landschapsontwikkeling informaƟe
en acƟviteiten organiseren. Zoals:
Hunebedcentrum, Het Drentse
Landschap, Geopark de Hondsrug,
IJsƟjdenmuseum, maar ook
Historische steenbakkerij, Geologische
vereniging, Steenuilenwerkgroep en
nog veel meer.
Ook kun je bijzondere vondsten laten
onderzoeken door deskundigen van de
Drents Prehistorische Vereniging.
Een ander onderdeel is het naƟonale
Kampioenschap “vuistbijl maken”
Iedereen mag meedoen van 10.00
tot 12.00 uur. Wie maakt de mooiste
vuistbijl uit vuursteen. Rond 12.00 uur
wordt de winnaar van het NK bekend
gemaakt en reikt burgemeester Rikus
Jager de wisselprijs (een moderne bijl)
uit.
Ook wordt bekend gemaakt aan
wie de “Bronzen Mammoet” wordt
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Museum) en Harry Wolters (directeur
Hunebedcentrum).
Ook voor kinderen is er van alles te
beleven, met o.a. ’s middags een
aantal leuke workshops.
Het OERmuseum zelf is de hele
dag graƟs toegankelijk. Via een reis
door de Ɵjd ontdek je de boeiende
geschiedenis van de regio ZuidwestDrenthe vanaf de laatste ijsƟjd.
Meer informaƟe is te vinden op
www.oermuseum.nl.
De beide prijsuitreikingen
zijn gepland rond 12.00 uur.

toegekend, een trofee voor de
beste amateur archeoloog in de
regio. Burgemeester R. Jager zal
de trofee met oorkonde uitreiken.
Met de Bronzen Mammoet wil
het OERmuseum het belang van
de inspanningen door amateurs
en vrijwilligers voor de regionale
archeologie onderstrepen. Een
onaĬankelijke jury beslist aan wie de
Bronzen Mammoet
wordt toegekend.
De jury bestaat
uit de volgende
personen: Wijnand
van der Sanden
(oud-provinciaal
archeoloog en
oud-conservator
archeologie
Voor klusjes in en rond het
bij het Drents
Museum), Vincent
van Vilsteren
Martijn Haveman
(oud-conservator
Tel. 06 33 67 40 73
archeologie Drents

Klusbus

Martijn

huis
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Flint

Fundamenteel

Deze week las ik “De Fundamenten”
van dichter, schrijver en acteur Ramsey
Nasr. Zijn visie op onze samenleving
spreekt mij zeer aan. Het is in
Nederland nogal in om aan te geven
dat er structureel iets moet veranderen
in de poli ek in plaats van dat mensen
hun gedrag wijzigen. Ik ben benieuwd
welke stappen we met elkaar kunnen
ze en. Ik hoop zeer dat het onderwijs,
de zorg, de kunst en cultuur eindelijk
de aandacht krijgen die ze verdienen,
zodat er weer meer aandacht komt
voor filosofie, poëzie, oude talen,
kunst én passende salarissen voor de
echt essen ële beroepen. Een oude
taal, kunst en cultuur verbreden onze
horizon en rela veren ons bestaan,
waardoor we gevrijwaard blijven
van veel overbodige drukte van onze
jd. We moeten nu handelen, ook in
Havelte. Als alle wereldburgers onze
levensstandaard realiseren, vergt dat
drie planeten, terwijl er maar één
beschikbaar is. Geen pleidooi voor
armoede maar wel voor soberheid.
Als we hierdoor de klimaatproblemen
beteugelen, zullen minder
mensen in armoede, oorlogen en
vluchtelingenkampen leven en zal het
vijanddenken afnemen. Niet eenvoudig,
maar wat je aanpakt laat zien wat je
belangrijk vindt. Het herkennen van
geweld vind ik in dit verband heel
belangrijk. Het kwellen, opsluiten en
doden van dieren, het in mideren en
bespo en van tegenstanders en zo
meer wordt door heel veel mensen
niet herkend als geweld. Geïnspireerd
door Nasr, wil ik zaken als deze aan de
kaak te stellen. De bestaande wereld
verandert immers niet door te zwijgen.
Gheraert Leeu

Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto
Tot de bezienswaardigheden in Uﬀelte behoort zeker de kerk, in gebruik
genomen in 1910 als Nederlands Hervormde Kapel Uﬀelte, inmiddels onder de
meer algemene vlag gebruikt door de PKN (Protestantse Kerk in Nederland).

Vleddermarkten
De dinsdagmiddagen in de zomervakanƟe staan in Vledder weer in het teken
van de Vleddermarkten!
Van 14.00-21.00 uur met vanaf
18.00 uur kinderrommelmarkt en live
muziek!

De data zijn 13, 20, 27 juli en 3, 10, 17
augustus.

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
De Kei - 6e jaargang nr. 14 - 14 juli 2021

respect@uitvaartverzorgingkiers.nl
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www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
DORPSGEMEENSCHAP HAVELTE,
DefiniƟef vastgesteld voor 8 september 2021
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse
algemene ledenvergadering.
Datum: Woensdag 8 september 2021
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)
Loca e: De Veldkei, Veldkamp 77 te Havelte
De gehele vergadering is toegankelijk voor leden
en overige belangstellenden. Bij eventuele stemming
mogen alleen leden hun stem uitbrengen.
Zoals het er nu uitziet kunnen we straks weer
met meerdere mensen bij elkaar komen en hee
het bestuur de ALV defini ef vastgesteld voor
8 september 2021.
Agenda:
• Opening en mededelingen door voorzi er Rob van
den Brink
• Voorstellen zi ende en mogelijke nieuwe
bestuursleden
• Vaststelling notulen van de Algemene
ledenvergadering 2020
• Financieel jaarverslag 2020 / begro ng 2021
• Bevindingen van de kascommissie, bestaande uit
Annelies Melchers en mevr. Bloemendaal
• Benoemen van nieuwe kascommissie
• Terug- en vooruitblik door de Werkgroep Zorg en
Welzijn
• Terug- en vooruitblik door de werkgroep Wonen
• Rondvraag
• Afslui ng oﬃciële gedeelte door de voorzi er
• Pauze

• ToekomsƟg Wonen in Havelte, Utopie?
• Afslui ng door de voorzi er
Namens het bestuur van Dorpsgemeenschap Havelte
Huib de Wit secretaris / 0653-99347

/13,,/ 3")1"

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

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

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

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.

Stotijn

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
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Schapenscheerdagen Achter ‘t Zaand
Bij de schaapskooi Achter ’t Zaand van Natuurmonumenten in Lhee is
het elke woensdag in de zomervakanƟe schapenscheerdag. De eerste
schapenscheerdag vindt plaats op woensdag 14 juli van 11.00 tot 17.00 uur.
De toegang is graƟs.
De meeste Drentse heideschapen,
waar deze kudde uit bestaat, zijn in
juni al geschoren. De schapen met
de mooiste vachten lopen nog rond.
Op de scheerdag is het hun beurt en
wordt hun wol vakkundig afgeschoren.
Herder Johan Coelingh scheert deze
schapen op ambachtelijke wijze, met
een speciale schaar. Zo blij de vacht
‘heel’ in één stuk, zoals het op het
schaap zit. Deze kwaliteitsvachten
zijn uitermate geschikt om te
verwerken tot een prach ge, met
de hand gevilte, schapenvacht.
Tijdens schapenscheerdagen hebben

bezoekers ruim de gelegenheid om
met de herder te spreken over de
kudde en het werk dat hij met zijn
schapen doet op het Dwingelderveld.
Vrijwilligers van Wolteam de
Zaandstee demonstreren wat
je allemaal kunt maken van de
natuurlijke heideschaapvachten met
lange lokken. De ruwe vachten zijn
hier ook te koop.
Het kleinschalige infocentrum op het
erf van schaapskooi de Zaandstee, is in
de zomervakan e behalve op zondag

ook op woensdag geopend voor
publiek. Vrijwilligers staan u graag te
woord en geven informa e over het
Dwingelderveld. Neem plaats op één
van de heerlijke zitplekjes onder de
bomen op het erf met een kopje koﬃe
of thee en Dwingelderveldkoek.

Beleef hét Downtown Abbey van Overijssel!
Deze villa behoort tot de Top 100 van mooiste gebouwen in Nederland.
Ontdek zelf waarom en bezoek het huis in juli en augustus Ɵjdens de vakanƟe.
Stap binnen in 1899 bij Museumhuis
Rams Woerthe
Ontdek achter het ijzeren toegangshek
de grandeur van deze imposante
villa. Beide zijn een prach g
voorbeeld van de ‘Nieuwe Kunst’,
de Nederlandse variant van de
Jugends l of art nouveau. De villa
hee een gaaf bewaard interieur
met wandschilderingen, geglazuurde
tegels, marmeren lambriseringen,
enorme schouwen, een eikenhouten
trappenhuis en gebrandschilderd glas.
Kijken met al je zintuigen
Centraal ligt de monumentale hal
met schilderingen van Co Breman en
bijzondere decora es in de vorm van

uilen en hagedissen. Vanuit de hal kun
je aan de hand van een audiotour alle
andere vertrekken bekijken zoals de
salon, de herenkamer en de eetzaal.
De bovenverdieping bereik je via een
majestueuze eikenhouten bordestrap
met een bijzondere glas-in-loodvoorstelling.
Uniek is dat je geen bordjes vindt
met “niet aanraken” of spullen
in vitrines. Je mag al je zintuigen
inze en om te beleven hoe de familie
Tromp Meesters of één van de latere
bewoners, burgemeester Ram, hier
hebben gewoond. Je waant je le erlijk
één van hen. Je mag de kasten openen
om te kijken wat er in zit, plaats

nemen in de serre en kijken naar de
herten in het park of koekjes bakken in
de keuken.
Midden in het groen
Villa Rams Woerthe wordt
omgeven door een prach g
park in Engelse landschapss jl,
met circa 45 verschillende
soorten bomen en heesters, en waar
je heerlijk kunt wandelen.
Juli & augustus open
Museumhuis Rams Woerthe van
Vereniging Hendrick de Keyser is de
hele vakan e open op woensdag,
donderdag, zaterdag en zondag van
11-16 uur.
Voor adres en prijzen kijk je op
www.museumhuizen.nl.

Wandeling HolƟngerveld
Donderdagmiddag 15 juli (start 13.30 uur) organiseert de Tourist Info Havelte
een 2 uur durende wandeling dwars door het HolƟngerveld. Tijdens de
expediƟe nemen de gidsen wandelaars mee langs de rijke historie van dit
boeiende gebied.
De wandeling staat helemaal in het
teken van de ijs jd, oorlog én de
natuur en biedt steeds verrassende
verhalen over de geschiedenis van
dit unieke stukje Drenthe.
De Kei - 6e jaargang nr. 14 - 14 juli 2021

De wandeling van circa 4 kilometer
eindigt met een kop koﬃe en
OERDrentse stoet. Kortom een
heerlijke, spor eve ac viteit.
Eerste daarop volgende wandeling

is op donderdagochtend 5 augustus,
start 10.30 uur. Aanmelden is verplicht
en kan via wandelingmetgids@gmail.
com of jdens kantooruren bij de TIP
Hol ngerveld, van Helomaweg 18,
Havelte (telefoonnummer: 0521
341222). Kijk voor meer informa e en
verdere data van deze wandeling op
www.hetna onaleparkvandrenthe.nl/
sport/wandeltochten.
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Uw tuin... onze zorg!
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Professionele uitvoeringen Boerencantate van J.S. Bach in Westerveld
Op zondagmiddag 18 juli wordt de Boerencantate van Johann SebasƟaan Bach uitgevoerd op twee boerenerven in
Westerveld. Om half één in Wapserveen en om half vier in Eemster.
Vier internaƟonaal gewaardeerde
musici voeren deze kluchƟge miniopera van Bach uit: sopraan Klaartje
van Veldhoven (iniƟaƟef), klassiek
accordeoniste Renée Bekkers
(arrangement), bariton Maƫjs van de
Woerd en cellist Benjamin Glorieux.
Dit iniƟaƟef uit de Corona-zomer van
2020 beleeŌ nu al zijn derde toernee
door Nederland. Er verschenen
lovende recensies over deze producƟe
in de Volkskrant en de NRC. De cantate
wordt in het Nederlands gezongen en
duurt drie kwarƟer.
Als u kaartjes wilt reserveren en/of
meer informaƟe wilt, stuurt u dan
een mailtje naar theoclaas@planet.nl.
Geef svp meteen aan in welke plaats u
de uitvoering het liefst wilt bijwonen.
Reserveren voor deze concerten is
noodzakelijk, per uitvoering mogen
maximaal 50 mensen aanwezig zijn.
Toegangsprijzen zijn: € 20,00 vanaf

Haiku
Golvend steekt de vis
zijn rugvin door het dak van
de waterspiegel.
Louis
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18 jaar en € 12,50 voor kinderen en
jongeren tot 18 jaar. Kinderen tot
13 jaar alleen onder begeleiding van
volwassenen. In de toegangsprijs is

een consumpƟe inbegrepen.
De uitvoeringen worden mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage
van Cultuurfonds Westerveld.

Agenda
14 juli
14 juli
15 juli
17 juli
24 juli
31 juli
2-9 aug.
5 aug.
7 aug.
14 aug.
19 aug.
20 aug.
21 aug.
25 aug.
28 aug.
4 sept.
8 sept.
8 sept.
11 sept.
16 sept.
22 sept.
24 sept.

De Kei nr. 14 - laatste Kei voor de zomerstop
Schapenscheerdag - schaapskooi Achter 't Zaand, Lhee 11.00-17.00 uur
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - 13.30 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
Jacqueline's Haarmode gesloten i.v.m. vakanƟe
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - 10.30 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - 13.30 uur
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
De Kei nr. 15
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
De Kei nr. 16
Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging Havelte - De Veldkei 20.00 uur
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - 13.30 uur
De Kei nr. 17
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte
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Groengroep Havelte gaat
Japanse Duizendknoop bestrijden
Naast natuurbeheer in de herfst en winter gaat de
Groengroep in de andere helŌ van het jaar de Japanse
Duizendknoop bestrijden. Voor beide klussen kan de
groep meer menskracht goed gebruiken. Doe je mee?
Natuur
In september gaan we al weer voor
het 7e jaar werken in de natuur
rond Havelte, Darp, Havelterberg
en Uﬀelte onder aansturing van
LandschapsBeheer Drenthe. Zij
zorgt voor afstemming met de
terreinbeheerders, duidelijke
instruc es en voor goed scherp
gereedschap.
Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het
open houden van de heide door het
ui rekken van opslag van dennen,
berken en Amerikaanse Vogelkers,
paden weer begaanbaar maken,
zichtlijnen herstellen. Juist daar
waar machines schade doen is het
handwerk van de Groengroep een
welkome aanvulling, vooral in extra
kwetsbare vegeta es. Zo hebben we
de afgelopen jaren gewerkt in minihoogveentjes, langs de oevers van

De Japanse Duizendknoop. Binnenkort
bloeit de plant met vele wiƩe bloemetje.

Bakkerij
het

Uffeltje
WINKEL OPEN:
MA-VR 1/
ZA
1/
ZO AFHALE1/11*
*DAG ERVOOR BESTELD
BEZORGEN IN UFFELTE
MA-ZA OP BESTELLING
BESTELLEN:
18 76 18 82
SCHOOLSTRAAT 36
DCMMGTKLJGVWŝGNVLG#IOCKNEQO
DCMMGTKLJGVWŝGNVLG
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het Booisveen en
dankzij het ijs ook
in de oevers van
het Meeuwenveen.
Schi erend!
Ondertussen leer je
veel over planten- en
diersoorten. En het is reuze gezellig!
Om verstoring jdens de broed jd
te voorkomen werken we vanaf half
maart tot in september niet meer in
de natuurgebieden.
Japanse Duizendknoop
Bestrijding is nodig omdat deze
plant van oorsprong niet thuis
hoort in Europa, laat staan in onze
natuurgebieden of wegbermen.
Helaas is deze plant door tuincentra
geïmporteerd en door argeloze
tuinlie ebbers aangescha en in
de tuin geplant. Totdat bleek dat
de plant wel erg snel uitstoelde
en andere planten verdrong. Het
wortelstelsel kan zelfs funderingen
en leidingen kapot maken. Weg met
dat ding! En als de groene kliko dan
al vol is worden de afgeknipte en de
uitgegraven plantdelen wel eens in de
berm of het bos gedumpt.
Als je weet dat stukjes plant ter
groo e van enkel cen meters gewoon
weer uitlopen valt gemakkelijk te
raden wat het gevolg is: vele nieuwe
loca es met Japanse Duizendknoop.
Hierdoor wordt de oorspronkelijke
vegeta e bedreigd, zeker als we niets

Op een locaƟe aan het einde van de Tweede
Meerkampweg hebben we al geoefend.

tegen de exoot ondernemen.
Groengroep Havelte gaat in de periode
van april-september de exoot te lijf.
Dit gebeurt in samenspraak en overleg
met Landschapsbeheer Drenthe en de
gemeente die bijvoorbeeld speciale
grote zakken beschikbaar stelt t.b.v.
een verantwoorde afvoer. Door
onderzoek is namelijk duidelijkheid
geworden dat uitgraven, zorgvuldig
afvoeren en dit stug volhouden
de beste methode is om de plant
echt uit te bannen. We gaan jdens
het groeiseizoen elke tweede
zaterdagochtend een van de 6 loca es
nabij Havelte te lijf.
Ben je geïnteresseerd, wil je meer
weten en meedoen? Vermoed je
ergens de Japanse Duizendknoop te
hebben gezien? Wil je zelf aan de
gang met de JDK rond Uﬀelte, Darp of
Havelterberg? Wil je meer weten over
het werk van de Groengroep in het
koude seizoen?
Stuur een email aan
groengroephavelte@gmail.com of bel
met 0521-342814. De Groengroep is
ook te vinden in de gemeentegids.

Assortiment
DESEMBROOD
DONKER POMPOEN
DONKER ELFGRANEN
FIJN VOLKOREN
KRENTEN/ROZIJNENBROOD
ZONNEBROOD
WIT
BRUIN
LUPIN
SPELT
BROODJES
BONKJE ROZIJNEN
BONKJE VOLKOREN
BONKJE POMPOEN
STOKBROOD MEERGRANEN
STOKBROOD WIT
KOEKEN
SPELT
KOKOS
GEVULDE KOEK
BOTERKOEK
APPELTAART

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

www.pizzariminihavelte.nl
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De dood op
de agenda

‘Laten we het eens hebben over doodgaan….’
Het is niet het eerste zinnetje waar je aan denkt als je een gesprek aanknoopt
tijdens een verjaardag, tijdens een wandeling met een goede vriendin of als je
tijdens een zomeravond gezellig met je partner voor de tent op de camping zit.
Wij mensen zijn nu eenmaal gefocust op leven. Dat maakt de dood geen
populair onderwerp. En zeker praten over de dood, voordat die zich aandient,
niet. Juist in de verbinding tussen mensen die van elkaar houden is het toch
belangrijk elkaar vragen te stellen, naar mijn idee: Ben je bang om dood te
gaan? Wat wil je als je zelf niet meer handelingsbekwaam zou zijn? Wil je
gereanimeerd worden?
Maar ook onderwerpen als: wat zijn jouw wensen voor je afscheid en wat
zouden de mensen die je achterlaat graag willen? Het is best spannend om
over deze onderwerpen te praten. Het benadrukt immers ook dat er een
moment komt waarop degene waar je zo veel om geeft er niet meer zal zijn.

In mijn werk merk ik met regelmaat dat het voor nabestaanden moeilijk is om beslissingen te nemen in
een toch al verdrietige en stressvolle periode vlak na het overlijden van een geliefde. Simpelweg omdat
mensen zo graag willen doen wat de ander had gewild, maar niet precies weten wat diens wensen
waren. Veel mensen weten bovendien niet wat er allemaal mogelijk is, waardoor ze ook niet weten wat
ze ‘kunnen wensen’.
Ik zou iedereen willen uitnodigen om in de dood eens een hartstikke ‘levend’ onderwerp te zien. Praat
er eens over met elkaar. Misschien wel juist op die mooie zomeravond voor de tent op de camping.
Iedereen gaat immers dood. Maar tot die dag: heb lief en lééf!
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie toe.
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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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
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