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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp
0521 342 250

Westerveldvoorelkaar ondersteunt mantelzorgers
Op 10 november is het voor de 17e keer de Dag van de Mantelzorg. Om de
6000 mantelzorgers in de gemeente Westerveld extra te ondersteunen is er de
website Westerveldvoorelkaar.nl. Deze staat in de week van 8 tot 15 november
met de campagne Heel Westerveld Helpt in het teken van ondersteuning bij
mantelzorg. De campagneweek wordt georganiseerd in samenwerking met
Welzijn MensenWerk en het Contactpunt Mantelzorg Westerveld.
Het werk dat mantelzorgers doen
vindt vaak plaats achter de voordeur.
Ze zorgen belangeloos voor hun
naaste. 20% van de mantelzorgers
zorgt zelfs meer dan 8 uur per week
voor iemand en doen dat langer
dan 3 maanden. Omdat mantelzorg
vaak gecombineerd wordt met
een betaalde baan en andere
werkzaamheden is het risico op
overbelas ng aanwezig. Hulp vragen
doen mantelzorgers vaak niet snel,
terwijl ondersteuning én waardering
juist belangrijk is om het vol te
houden.
Hulp vragen en hulp aanbieden
Met de campagne Heel Westerveld
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Helpt worden mantelzorgers
aangemoedigd om hulp te vragen.
Bijvoorbeeld bij klusjes in en rondom
huis of om even weg te kunnen ter
ontspanning. Ook aan inwoners van
Westerveld is er een oproep. Doe
in de week van 8 tot 15 november
bij een mantelzorger in de buurt
vrijblijvend een klusje. Bijvoorbeeld
een paar uurtjes toezicht houden bij
de buurman die dementerend is, een
pan soep maken, onkruid wieden of
boodschappen doen.
Hulp vragen of hulp aanbieden kan
door een oproep te plaatsen op de
website van het vrijwilligerspla orm
Lees verder op pagina 3

0521 34 46 54
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 17 november 2021.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 10 november
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
7 nov.
14 nov.
21 nov.
28 nov.

Havelte
Havelte
Havelte
Havelte

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. Aukje Westra
ds. Vijko Top
ds. Aukje Westra
mw. P. van der Zee (Havelte)

aandacht voor kinderen
laatste zondag kerkelijk jaar
1e advent

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

Autobedrijf | Tankstation

KOOPS

Stotijn

APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

Tanken - Wassen - Shoppen
altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Save the date!!!!
20 november 2021

Bazaar

van de Welfare Handwerkgroep
Havelte
Zaterdag 20 november a.s. zal de
bazaar weer plaatsvinden in de
Veldkei te Havelte.
Zoals u gewend bent van ons zijn er
vele mooie handgemaakte producten
te koop. Nummer EEN zijn natuurlijk
de handgebreide sokken in alle maten
en kleuren, waar iedereen al jd
laaiend enthousiast over is. Deze
sokken vinden hun weg over de hele
wereld. Maar datzelfde geldt ook voor
de geborduurde schorten met de
herdertjes en de hunebedden. Er zijn
al vele verstuurd naar landgenoten in
de vreemde.
Het is bijna Sinterklaas en Kerst.
De jd waarin iedereen zijn of haar
best doet om een leuk cadeau te
geven. Wilt u iets bijzonders geven
waar met liefde aan is gewerkt?
Kom dan eens kijken. Het aanbod
is enorm en niet onbelangrijk:
betaalbaar!
Geborduurde tafelkleden en
serve en, keukenschorten, diverse
kraamcadeaus, kerstdecora es,
babybadhanddoeken, gastendoekjes,
etc.etc. Door deze producten te kopen
ondersteund u ook het goede werk
van de WELFARE HANDWERKGROEP
HAVELTE.
Kortom, kom kijken op zaterdag
20 november a.s. 14.00-16.00 uur
Veldkei Havelte.
U bent van harte welkom!!

Vervolg van pagina 1

www.westerveldvoorelkaar.nl.
Of er kan gereageerd worden op
een hulpvraag geplaatst door een
mantelzorger. Lukt het niet via het
pla orm dan staat het team van
Westerveldvoorelkaar op maandag,
woensdag en vrijdag klaar via tel.nr.
085-2731427.

mantelzorgers of hulpzoekenden
eenvoudig en betrouwbaar met
elkaar in contact komen. “Door de
ontwikkelingen in zorg en welzijn
neemt de druk op mantelzorgers en
vrijwilligers toe. Ik ben blij dat we met
Westerveldvoorelkaar mantelzorgers
een beetje kunnen ondersteunen. Juist
met iets kleins: de boodschappen,
een klusje in huis of tuin, een uurtje
oppassen. Daardoor kunnen zij er
weer voor hun dierbare zijn”, aldus
Lianne Dolstra, projectleider van
Westerveldvoorelkaar.

Marktplaats verlaagt drempel
Westerveldvoorelkaar is een online
marktplaats voor iedereen die wat
voor een ander wil doen of zelf
wat hulp kan gebruiken. Via dit
pla orm kunnen vrijwilligers en

Kunst en Kitsch van de Historische
Vereniging Havelte e.o. gaat niet door
Opgericht 1989

De Historische Vereniging Havelte e.o. heeŌ besloten om
Kunst en Kitsch van 6 november aanstaande uit te stellen.
Niet alleen het snel oplopend aantal besmeƫngen is hier leidend geweest.
Voor dit evenement zou de vereniging ook een streng toegangsbeleid moeten
voeren, wat organisatorisch lasƟg is. In goed overleg met De Veldkei en met
taxateur Enno de Boer is besloten om deze populaire acƟviteit uit te stellen
naar het voorjaar van 2022.
Voorlopig zullen de leden van de
Historische Vereniging Havelte e.o.
zijn aangewezen op de nieuwste edi e
van ‘Onsen Spiker’, die in december
zal verschijnen. En de Nostalgische
kalender 2022 is vanaf eind november
voor iedereen verkrijgbaar in ‘De
Spikerhof’, Boskampsbrugweg 2
te Havelte (zaterdagmiddag, elke
14 dagen, te bezoeken) en bij
de bestuursleden. Als lid van de
Historische Vereniging Havelte e.o.
ontvangt u 4 keer per jaar een zeer

interessant ‘Onsen Spiker’, met
afwisselende ar kelen met foto’s over
de geschiedenis van Havelte, Uﬀelte,
Wapserveen, Darp, Havelterberg en
Busselte. Bovendien krijgen leden
kor ng als ze de Nostalgische kalender
kopen. Nieuwe leden zijn van harte
welkom!
Het bestuur ziet ernaar uit om
ac viteiten te kunnen organiseren
voor haar leden. Laten we hopen dat
de opleving van het virus van korte
duur is.

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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Fairtrade week van start
Sinds donderdag 28e wappert de Fairtrade vlag bij het gemeentehuis in Diever.
De burgemeester hee zo de Fairtrade week oﬃcieel gestart. De Fairtrade
werkgroep hee samen met de Wereldwinkel D-fair een rela egeschenk
ontwikkeld en aangeboden aan de burgemeester en de bode van het
gemeentehuis.
De werkgroep hee samen met
de Wereldwinkel D-fair een leuk
rela egeschenk ontwikkeld. Voortbordurend
op de
populariteit
van eet- en
drinkcadeaus en
kooktrends
maakt de
wereldwinkel een mooi pakketje van
Fairtrade producten met een

receptenkaart. In het pakketje zit
ook een landelijke ac ekaart over
theeplukkers, waar een Win-ac e
aan gekoppeld is. Het pakketje, leuk
verpakt, wordt aan diverse Fairtrade
rela es aangeboden en zal te koop
zijn in de Wereldwinkel D-fair. De
wereldwinkel in Havelte hee als
ac e dat er jdens de Fairtrade week
20 % kor ng op de koﬃe en thee en
10% kor ng op een ar kel naar keuze
wordt aangeboden.
De dagen worden weer korter en nog
even dan is het december. De maand

Bij het inbrengen houden wij de
Corona regels volgens het RIVM in
acht.
Wij hopen op een mooie opbrengst.
Alvast hartelijk bedankt.
Namens de diaconie van de PKNHavelte,
Anneke Mulder

Namens de Diaconie van de PKNHavelte,
Anneke Mulder

Zondagmiddag 7 november

Wat te doen als u niet zo handig bent met de smartphone en u niet
elke keer uw buurmeisje om raad wilt vragen? Kom dan naar de
bijeenkomst in de Nije Wheeme en neem uw smartphone mee. Jus n
Gosevoort zal gebruiks ps geven en met de aanwezigen oefenen.
Geef uw verzoek door via Whats-app:
06-83 18 62 63. Vermeld uw naam,
adres en uw vraag.
Plaats Nije Wheeme, naast de
Clemenskerk in Havelte
Datum 7 november 2021
Tijd
15.00 – 17.00 uur
Info
dominee@pkn-havelte.nl
Check Bij binnenkomst
Corona-check

7 november Oogstdankdienst
dag van delen en dankbaarheid

Na de oogstdankdienst in de Clemenskerk is het de gewoonte van de
protestantse gemeente om een fruitbakje te brengen bij mensen die ziek zijn,
ongeacht of zij lid zijn van onze kerk.
Wij vragen u allen daarom of
u fruit zou willen doneren
om zo tot mooi gevulde
bakjes te komen.
U kan het fruit inleveren op
zaterdag 6 november tussen 9.00 en
11.00 uur in de Nije Wheeme (naast
de kerk) in Havelte of bij de fam. Van
Belkum, Dorpsstraat 22 in Uﬀelte.
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Inzameling voor de
voedselbank
Op 14 november willen wij als
Diaconie van de PKN Havelte een
inzameling van goederen houden.
De goederen zijn bestemd voor
alle cliënten van de gemeente
Westerveld.
De armoede ligt vaak op de loer vlak
om de hoek.
Geld via de collecte is uiteraard
heel belangrijk, maar ook houdbare
goederen zijn een welkome
aanvulling voor de organisa e van de
Voedselbank. Zij kunnen dit dan naar
eigen inzicht gebruiken om zo een
compleet pakket te maken, dat twee
wekelijks uitgedeeld kan worden aan
de cliënten.
Daarom vragen wij alle mensen in
Havelte, Uﬀelte, Darp en Havelterberg
om iets te komen brengen voor deze
inzameling.
Dat kan ’s zondags voor de kerkdienst
of zaterdag 13 november van 11.00
uur tot 12.00 uur in de Nije Wheeme,
naast de kerk.
Bij de inzameling houden wij de
Coronaregels volgens het RIVM in
acht.
Graag alleen houdbare producten die
een jdje kunnen worden opgeslagen,
zoals: rijst, pasta’s, soepen, sausen,
houdbare melk, blikken of po en
groente, suiker, thee, tandpasta,
broodbeleg. Vooral koﬃe en
wasmiddelen zijn zeer welkom.
Wij zorgen dan dat alles weer bij de
Voedselbank komt.
Laten wij de cliënten in deze moeilijke
Corona jd eens extra blij maken!
Van harte aanbevolen en alvast
hartelijk bedankt.

Leer je smartphone kennen met Jus n

Daarna worden er, zonder
smartphone, bordspelletjes gedaan.
De toegang is vrij, een gi is van
harte welkom. De opbrengst van deze
bijeenkomst gaat naar de Ac e voor
India van de middelbare school van
Jus n.
Niet in de gelegenheid om er op
zondag 7 november bij de zijn?
Jus n kan ook bij u thuis langskomen.

om medewerkers of rela es een blijk
van waardering te geven. Hiervoor
bieden de Wereldwinkels uitgebreide
mogelijkheden, zij verzorgen ook
kerstpakke en, kersta en es
en eindejaarsgeschenken in alle
prijsklassen. Het eerder genoemde
pakketje met Fairtrade recepten kan
ook een prima kerstcadeau zijn.
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Foto: Geert Drogt

Een ‘Kei’ van een foto
De ronde van Drenthe deed ook Westerveld aan. Hier zie je de dames over de Egginkstraat gaan.
De regen viel met bakken, maar daar hadden ze maling aan.

Bakkerij
het

Uffeltje
• Openingstijden:
maandag 12.00-17.00 uur
di, wo, do 10.00-17.00 uur
vrijdag 12.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur
zondag 09.00-12.00 uur
• Buiten onze openingstijden is het
mogelijk brood e.d. te bestellen.
Wij zorgen dan dat het op de
gewenste tijd voor u klaarligt.
• Ontbijt-/Lunchservice is mogelijk
op alle dagen van de week.
• We bezorgen gratis aan huis
tot ongeveer 10 km.
06 - 18 76 18 82
SCHOOLSTRAAT 36 UFFELTE
bakkerijhetuﬀeltje@gmail.com
bakkerijhetuﬀeltje
De Kei - 6e jaargang nr. 20 - 3 november 2021

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
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Uw tuin... onze zorg!

ERRPYHU]RUJLQJ
KRYHQLHUVEHGULMI
EHVWUDWLQJHQ
hoveniersbedrijf
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groenvoorzieningsbedrijf
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boomverzorging
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+DYHOWH0HSSHO
www.comfortuin.nl

Havelte - Meppel
ZZZFRPIRUWXLQQO
0522 255 389

+DYHOWH0HSSHO

 


    

Luiers voor Lesbos

LEGO-feest in de kerk
van Havelte

Al jaren leven vluchtelingen op Lesbos met hun kinderen in een onveilige
situaƟe en een schaarste aan basisbehoeŌen. Zo is er een groot tekort aan
luiers voor de kinderen.

Zondagochtend 14 november

Vorig jaar is in samenwerking met
sƟchƟng CRR een acƟe op touw gezet
om luiers in te zamelen. In totaal zijn
er 620.000 luiers opgehaald voor
de kinderen op Lesbos. Wat was dat
fantasƟsch! Deze luiers zijn inmiddels op...
en daarom starten we deze acƟe opnieuw!
Vanaf 1 november tot 27 november kunt u
bij mij luiers (voorkeur voor de maten 4, 5,
6), sudocrème en billendoekjes inleveren.
Helpt u ook mee? Inleveren mag aan de
Kielakker 6 in Havelte.
Heel hartelijk bedankt.
Melinda
www.luiersvoorlesbos.nl

CreaƟef zijn, iets
maken, scheppen.
Daar draait het om in
de kerkdienst op
zondag 14 november
in Havelte. Kinderen gaan met
LEGO bouwen en er staan prachƟge
modellen van technisch LEGO.
CreaƟviteit en scheppingsdrang zijn
ook te beluisteren in de popsongs die
Marnix Hoekman en Yorick Molema
zullen uitvoeren. Twee professionele
muzikanten. Beleef het mee!
Plaats Clemenskerk Havelte
Datum 14 november 2021
Tijd
10.00 uur
Info
dominee@pkn-havelte.nl

Klusbus
Open op donderdag t/m zondag
WintersluiƟng van
22 november tot 14 januari
Voor menu en openingsƟjden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
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Elkaar ontmoeten bij de koﬃe-inloop
De wekelijkse koﬃe-inloop in het dorpshuis is een mooie en vrijblijvende
gelegenheid om andere dorpsgenoten te ontmoeten. In Havelte vond de koﬃeinloop voor de corona-uitbraak al plaats en in Uﬀelte en Darp is het nu van
start gegaan. De koﬃe-inlopen zijn er voor alle inwoners, jong en oud, en zijn
vrij toegankelijk.
Tijdens de koﬃe-ochtenden is er
iemand namens Welzijn MensenWerk
aanwezig voor al uw vragen op het
gebied van zorg en welzijn. Daarnaast
koppelen we ook thema’s aan de
ochtend. Zo kan bijvoorbeeld de
wijkagent of de beweegcoach langs
komen om wat te vertellen over hun
vakgebied zoals bewegen of veiligheid.
Laagdrempelig contact
De koﬃe-inloop is voor de sociaal
werkers een plek waar op een
laagdrempelige en ongedwongen
manier contact gelegd kan worden
met de inwoners van de verschillende
dorpen. Ook voor u als inwoner

hee het voordelen: professionele
medewerkers en vrijwilligers zijn meer
zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar.
Zo leren we elkaar kennen en mocht
het eens nodig zijn, dan weten we
elkaar makkelijker te vinden.
Koﬃe-inloop: waar en wanneer?
• Uﬀelte, dorpshuis de Vlasbarg’n: om
de 2 weken op woensdagochtend
van 9.30-11.00 uur. Volgende data:
3 en 17 november, 1 en 15 december.
• Havelte, dorpshuis De Veldkei: iedere
dinsdag van 9.30-11.30 uur.
• Darp, dorpshuis De Stobbe: elke
laatste donderdag van de maand
9.00-11 00 uur.

Harpiste Maaike Bosscher verzorgt gastoptreden bij
het Vriendenconcert Mannenkoor Uﬀelte
Zondagmorgen 14 november a.s. vindt er weer een uniek optreden plaats
in café restaurant Frederikshaven aan de Rijksweg in Uﬀelte. Dan gee het
Mannenkoor Uﬀelte, samen met harpiste Maaike Bosscher uit Uﬀelte, een
koﬃeconcert. Dit concert, waarbij de ”Vrienden van het Mannenkoor Uﬀelte”
vrij entree hebben, beloo weer een heel mooi concert te worden, temeer
daar het koor, onder de bezielende leiding van dirigent Bert Koster, ook dit jaar
weer een aantal mooie nieuwe liedjes hee ingestudeerd.
En er wordt al jd geprobeerd,
om een extra dimensie te geven aan
de concerten, door een combina e
te maken met bevriende koren of
muzikanten. Dit keer is dat harpiste
Maaike Bosscher, die prach ge
muziek speelt uit Wales, t.w. Piazolla
De Kei - 6e jaargang nr. 20 - 3 november 2021

(tango-muziek).
Het beloo dus weer een fantas sch
mooie en gevarieerde morgen te
worden, met prach ge koorzang en
een heel bijzonder optreden van
harpiste Maaike Bosscher. De entree
voor dit unieke optreden voor niet-

Voor meer informa e en vragen kunt
u terecht bij de sociaal werkers van
Welzijn MensenWerk:
Henk van der Meer: M: 06 30441876
E: h.vd.meer@welzijnmw.nl
Merel Dunning: M: 06 49848287
E: m.dunning@welzijnmw.nl

vrienden is slechts € 7,50 per persoon.
Dat mag dus niemand missen! Het
Mannenkoor Uﬀelte bestaat uit
mannen uit Uﬀelte, maar ook uit
omliggende dorpen als Havelte,
Wi elte, Ruinerwold, Ruinen, Hees en
zelfs uit Steenwijk. Het koor hee een
zeer gevarieerd repertoire, waarbij
het zingen van liedjes in de eigen
Drentse streektaal, een belangrijk
onderdeel is. En daarnaast staan er
vele heel gezellige Nederlandstalige
liedjes op het repertoire, maar ook
wordt er Engels en Duits gezongen.
Mocht U daar belangstelling voor
hebben, kom dan eens een keer
(gra s) mee oefenen of luisteren op
maandagavond in De Molensteen
te Uﬀelte, de thuisbasis van het
koor. Zingen met elkaar is gezellig en
gezond!!
Het concert begint zondag 14
november om 11.00 uur. (zaal open
10.30 uur). In verband met corona is
vaccina e of testbewijs verplicht!!
En denk er om! Vol is vol !! Kaarten
zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij
De Molensteen, tel. 0521-351220, bij
Roelof de Jonge, tel. 06-30257990 en
bij Kor Reins, tel. 0521-351330.
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Het is onstuimig weer als ik laat in de avond mijn auto parkeer bij het
verzorgingshuis. Ik trek een sprintje naar de voordeur van de centrale hal.
Wijn
Eenmaal binnen zoek ik naar het juiste kamernummer. Nadat ik heb aangebeld
wordt er opengedaan door een kleine, kortdate vrouw met een lange grijze
vlecht: ‘Kom maar gauw binnen, zal ik je jas aannemen?’ Met twee stappen staan
zij en ik midden in het kleine kamertje, wat helemaal gevuld is.
‘Ik zal je voorstellen aan mijn twee zussen en onze partners.’ Vijf gezichten kijken me aan. In de
zussen herken ik geen enkele overeenkomst. Drie totaal verschillende types en dat doet me stiekem
even glimlachen. Ze zitten op allemaal verschillende soorten stoelen, op een krukje en in de
vensterbank, rondom het bed waarin hun moeder en schoonmoeder eerder die avond is overleden.
Op tafel staat een brandend kaarsje en een lege fles rode wijn. ‘Het was maar één fles hoor.’ Het
klinkt als een verontschuldiging. ‘Maar, zo hebben we talloze keren bij haar gezeten en geproost op
hoe goed we het samen hadden.’ De middelste van de zussen zoekt oogcontact met me. ‘Prachtig
toch, om dat ook op dit moment te doen?’ zeg ik. Ze lacht opgelucht: ‘Ik dacht even, wat zal ze wel
niet van ons denken?’ Het ijs is gebroken. Er volgen prachtige verhalen over hun moeder, die
muziekdocente was, ontzettend creatief, maar bovenal heel zorgzaam. En dat heeft ze doorgegeven
aan haar dochters. Oudste is werkzaam in de zorg. Met haar was een kleed ik haar moeder. Wanneer
die in haar kist ligt, gaan haar dochters er omheen staan. Het duurt maar even en dan heeft moeder
het kleedje dat ze zelf heeft gehaakt over zich heen en in haar handen de blokfluit die ze zo’n groot
deel van haar leven met plezier heeft bespeeld. De dochter met de vlecht heeft een bloemenzaak.
Ze kent veel mensen en regelt in no time dat we voor het afscheid de kampeerboerderij van
vrienden mogen gebruiken. Uiteraard zorgt zij ook voor een fantastisch bloemstuk. Jongste dochter
kookt graag. Van haar komen alle heerlijke hapjes die tijdens de plechtigheid door enkele
buurmeisjes worden geserveerd. Het afscheid is informeel. Er zijn talloze verhalen, op de
achtergrond klinkt prachtige muziek, er zijn foto’s en er is wijn. Natuurlijk is er wijn.

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

Agenda
3 nov.
5 nov.
6 nov.
7 nov.
14 nov.
14 nov.
17 nov.
17 nov.
18 nov.
20 nov.
26 nov.
8

Vrouwen van Nu Havelte; lezing van dhr. W. van der Wijk - De Veldkei,
Havelte - 19.45 uur
Lichtjesavond
Na onale Natuurwerkdag
Leer je smartphone kennen - Nije Wheeme, Havelte - 15.00-17.00 uur
Lego-feest - Clemenskerk, Havelte - 10.00 uur
Vriendenconcert Mannenkoor Uﬀelte m.m.v. harpiste Maaike Bosscher Frederikshaven Uﬀelte - 11.00 uur
De Kei nr. 21
Vrouwenvereniging Havelte Geert Drogt vogelwacht
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol ngerveld - vertrek 13.30 uur
Bazaar Welfare handwerkgroep Havelte - De Veldkei - 14.00-16.00 uur
Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte

Elke maandag: Welfare Handwerkgroep Havelte De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
Elke woensdag: Sjoelen - De Veldkei, Havelte, info
A. Nijmeijer, 0521-343418. Nieuwe leden welkom!
- 14.00-15.45 uur
Elke donderdag: Repe e Mannenkoor De Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag: Mondharmonica spelen - De Veldkei,
Havelte - 10.00-11.30 uur
Elke 2e za. v.d. maand: Repaircafé Havelte De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur
De Kei - 6e jaargang nr. 20 - 3 november 2021

