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Jacqueline’s haarmode
Bosweg 17
7973 KZ Darp

Dorpsfeest Vledder 2022 als vanouds gezellig!
Het bestuur van SƟchƟng AkƟviteiten Vledder kijkt met een grote glimlach
terug op het Dorpsfeest dat afgelopen weekend (3 t/m 5 juni) heeŌ
plaatsgevonden.De dorpsgenoten hadden duidelijk weer zin in een feestje
want de stemming zat er goed in en de opkomst was naar volle tevredenheid!
De kinderen van de plaatselijke
basisschool OBS de Hoekstee trapten
het weekend af met een vrolijk
circusoptreden, het beachvolleybal
kon nog lekker in het avondzonnetje
in het strandzand, de optocht was
een vrolijke stoet, de bands zorgden
voor het ver er tot in de late
uurtjes, de kerkdienst en de brunch
gaf een gezellige saamhorigheid

voor de oudere genera e en er is
zondagmiddag spor ef gestreden
jdens de zeskamp door de wijkteams.
En tenslo e is het Dorpsfeest 2022
afgesloten met een smakelijke
barbecue.

0521 342 250

Gewrichtsklachten
door of na
Ziekte van Lyme
Neem contact op met:

Al met al echt een onwijs gezellig
weekend voor, door en met alle
dorpsgenoten!

www.cvig.nl | info@cvig.nl
Rijksweg 7 | 7975 RS Uffelte

0521 35 03 35
Behandelingen worden geheel of gedeeltelijk
vergoed vanuit uw aanvullende pakket.
De praktijk is aangesloten bij de
beroepsorganisatie LVNT en de RBCZ.
Voor het maken van een afspraak of info,
graag bellen of mailen naar info@cvig.nl
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
De volgende Kei verschijnt op 29 juni 2022.
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 22 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.

MUZIEKSPEL, prakƟjk voor muziektherapie
Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317
REGELVERMELDING: • 1 regel € 45,00 • 2 regels € 55,00
• 3 regels € 77,00 • 4 regels € 99,- per jaar (excl. BTW)

COACHPRAKTIJK NIKA, Carola Bouman te Nijeveen,
06-22060552, www.coachprakƟjknika.nl

Kerkdiensten PKN Havelte/Uﬀelte

TE KOOP

19 juni Havelte

10.00 uur

Dhr. P. van Engen (Noordwolde)

26 juni Havelte

10.00 uur

Ds. Marianne Gaastra

10.00 uur

Mevr. Ds. T. Braam (WiƩelte)

3 juli

Havelte

Honing van de imker
Herman Jubbega
Dorpsstraat 45, Havelte
www.imkerhermanjubbega.nl

Echos Home Havelte Fiets 3-daagse
Op 17, 18 en 19 mei jl. werd onder guns ge weersomstandigheden de
Echos Home Havelte Fiets 3-daagse verreden. Na 2 jaar coronapauze kon dit
evenement nu voor de 24ste keer worden gehouden.
De luisteraars van RTV Drenthe
konden meegenieten van de startdag.
De programmamakers waren op
locaƟe met een live-impressie voor
het radioprogramma Op Tjak.
Naast een aantal vaste deelnemers uit
de regio kon de organisaƟe dit keer
ook nieuwe fietslieĬebbers uit andere
provincies en zelfs uit het buitenland

verwelkomen. Met name op de eerste
fietsdag werden veel dagkaarten
uitgegeven. De deelnemers hebben
routes gereden richƟng SteenwijkOssenzijl, Diever-Willemsoord en
Ruinen-Echten. Onderweg werden
gezellige pauzepunten aangedaan.
Helaas werd de derde fietsdag
afgesloten met een laatste etappe

in de regen. Toch was de stemming
er niet minder om, want de fietsers
werden bij het Echos Home Havelte
verwelkomd met een gezellige
afsluiƟng. Met een gemiddelde van
120 deelnemers per dag kijkt de
organisaƟe tevreden terug op het
evenement, dat mede dankzij de steun
van sponsoren plaats kon vinden.
Via de regionale media zal t.z.t. de
informaƟe over de 25ste ediƟe van de
Fiets 3-daagse 2023 bekend worden
gemaakt.

KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF
met alle aandacht voor uw kind.
Flexibel, vertrouwd, een tweede thuis.

Op woensdag t/m zondag open
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!
Voor menu en openings jden: zie website
Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251

www.pizzariminihavelte.nl
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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
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Biologische tandheelkunde
Ik kreeg onlangs de vraag waarom ik in Amsterdam naar een tandarts ga. Daar
zit een biologische tandarts. Bovendien hebben veel tandartsen in de randstad
een airflow, waarmee je snel en pijnloos tandsteen kunt verwijderen. Ik was
daar in het buitenland ook al mee behandeld en verbaasde me er al jaren over
dat deze techniek in onze omgeving niet toegepast wordt.
Ik had ook een dode kies waar 17 jaar
een ontsteking onder had gezeten
en twee gi ige amalgaamvullingen.
Ik wist dat aanvankelijk niet, dat
er een ontsteking onder die dode
kies zat. Ik begon daarvan pas een
vermoeden te krijgen nadat ik een
podcast van een biologische tandarts
uit Berlijn beluisterd had. Bij de
eerstvolgende controle-afspraak werd
dat vermoeden beves gd.
Het komt heel vaak voor dat onder
dode kiezen ontstekingen ontstaan.
Dode kiezen scheiden bovendien
lijkensto es af. Sto es die lijken ook
afgeven, ja. Dooie mensen! Dat wilde
ik liever niet in mijn mond.
Ook hoorde ik in die podcast dat de
hel van amalgaam uit kwik bestaat,
de meest niet-radio-ac eve stof. Kwik
wordt vloeibaar bij warmte. In je
mond is het lekker warm en voch g.
Elke keer als je warme thee langs zo’n
vulling spoelt, komen er kleine beetjes
gif in je maag darm-kanaal. En dat is
niet goed voor je darmflora.
Wist je trouwens dat
amalgaamvullingen als geleiders
werken voor elektrosmog en daarmee
de mondflora verstoren?
Allemaal reden om op zoek te gaan
naar een biologische tandarts die mijn
dode kies en de amalgaamvullingen
eruit wilde halen en daarbij tandsteen
kan verwijderen met de modernste en
meest klantvriendelijke techniek. Die
vond ik in Amsterdam.

Ik ben al sinds vorig jaar bezig om
mijn gebit en mondholte gezond te
maken. Onlangs mocht ik weer naar
de mondhygieniste om tandsteen te
verwijderen. Ik had voor het eerst
sinds entallen jaren bijna geen
tandsteen! Mijn lippen zijn aan het
genezen. Ze liggen niet meer open en
doen geen pijn meer. Mijn tandvlees
bloedt veel minder en het voelt
gewoon in z’n geheel rus ger.
Het trekken van de dode kies was
he ig. Het verwijderen van de
amalgaamvullingen ging snel en
pijnloos en wordt uitgevoerd onder
bescherming. Desalnie emin moet
je na de behandeling 2 weken algen
slikken die vrijgekomen gifstoﬀen af
kunnen voeren.
Wat in de mond gebeurt, hee
invloed op je maag en darmen. Het
immuunsysteem wordt getraind
in onze darmen. Het verwijderen
van gifstoﬀen en oplossen van
ontstekingshaarden in het gebit,
draagt dus bij aan een sterker
immuunsysteem zodat de afweer
tegen andere bedreigingen ook beter
wordt.

Zwemvierdaagse 2022
in zwembad
‘de Kerkvlekken’ Havelte
De Zwem4daagse in zwembad ‘de
Kerkvlekken’ zal dit jaar plaatsvinden
van maandag 4 juli t/m donderdag 7
juli. De Zwem4daagse wordt dit jaar
voor de 46e keer georganiseerd in
Havelte.
Vanaf maandag 4 juli kan men
zwemmen van 18.45 tot 19.30 uur.
Kinderen tot 10 jaar zwemmen
250 meter en de andere deelnemers
zwemmen 500 meter per avond.
Op donderdagavond worden de
medailles uitgereikt.
Naast het zwemmen is er een
gezelligheidsplein, waar je elke avond
een lekkere trakta e krijgt.
Kaarten zijn in de voorverkoop
(29 juni t/m 3 juli) verkrijgbaar voor
€ 5,00. Daarna kosten de kaarten
€ 7,00. Deelnamekaarten zijn
verkrijgbaar aan de kassa van het
zwembad. De Zwem4daagsecommissie
hoopt weer op veel deelnemers. Het
zwembad is jdens de Zwem4daagse
gesloten voor andere zwemmers.

Adverteren?
in De Kei Havelte, Uffelte, Darp en
Havelterberg? Steun uw regioblad.
Vraag naar de tarieven.

Heb je interesse in biologische
tandheelkunde? Volg dan op insta
Dr. Dome.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

De Buurvrouw

Noteboomstraat 68, 7941 XA Meppel
0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

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 - 7e jaargang nr. 12 - 15 juni 2022
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Havelte Opgetrommeld

Meningen van bewoners over Havelte
geïnventariseerd
Hoe wil je een mooi en fijn dorp mooi en fijn houden? Die vraag stond centraal
bij de OptrommelacƟe in Havelte. Met 37 koektrommels met vragen en
antwoorden is de afgelopen maand de mening van de Havelters verzameld.
Naast al die meningen en opmerkingen hebben heel veel mensen hulp
aangeboden bij het uitwerken en analyseren van al die handgeschreven teksten.
Als alle uitkomsten in een computerbestand zijn gezet kan de werkgroep
Optrommelen uit de Havelter bevolking de antwoorden en opmerkingen
analyseren en conclusies trekken.
Die conclusies worden aan de
bewoners voorgelegd na deze zomer,
zodat concrete ac es kunnen worden
gestart. Want de opmerkingen zijn
natuurlijk heel verschillend en de
bedoelingen moeten goed duidelijk
worden en tegen elkaar afgewogen.
Daarvoor zijn aanvullende gesprekken
met en tussen de bewoners nodig.
Een verbindende rol van een sterke
dorpsgemeenschap wordt daarbij
belangrijk gevonden.
De eerste indrukken zijn, dat veel
aandacht uitgaat naar woningbouw,
voor jongeren en ouderen. Maar

ook de toestand van de openbare
ruimte, onderhoud van het openbare
groen, de wegen en fietspaden
wordt regelma g genoemd. Er moet
zeker nader worden gekeken naar
op het eerste gezicht tegenstrijdige
opmerkingen. Zo wordt bijvoorbeeld
voor en tegen hoogbouw gepleit,
maar wat verstaan de inzenders
onder hoogbouw. Hier en daar wordt
gepleit voor meer biodiversiteit en
bloeiende bermen, anderen vinden
dat de bermen vaker gemaaid moeten
worden. Moet Havelte meer of minder
inze en op toerisme. Opmerkelijk is,
dat er maar nauwelijks opmerkingen

Fairtrade werkgroep zet helpers aan Oekraïners
in het zonnetje
De Fairtrade werkgroep heeŌ 8 juni, in het gemeentehuis van Westerveld, de
organisaƟes die zich inzeƩen voor hulp aan Oekraïners in het zonnetje gezet.
Vertegenwoordigers van Dorpenoverleg, Kerken, Welzijn, Ondernemersfonds
ontvingen een Fairtrade waarderingspakket. Het pakketje bevat verschillende
producten uit de Wereldwinkel D-fair.
Jan Langenkamp, vrz van de Fairtrade
werkgroep, hee samen met de
gemeente, de organisa es bedankt
voor al het werk dat hun vrijwilligers
doen. Vluchtelingen opvangen is
iets wat soms moeizaam gaat, maar
Oekraïners opvangen gaat gelukkig
veel en veel beter. De gemeente
hee al diverse loca es helpen
inrichten en binnenkort komen
er nog meer loca es bij. Ook de
opvang van vluchtelingen door
par culieren verloopt prima vertelde
de burgemeester de heer Rikus Jager.
Dat betekent dat Westerveld ruim
voldoet aan wat landelijk gevraagd
wordt aan opvang. Dat is volgens
Langenkamp best iets om trots op
te zijn! Dat is ook de reden om de
mensen die dit allemaal doen;
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goed in het zonnetje te ze en. De
Fairtrade werkgroep trakteerde op
gebak voor de vertegenwoordigers
van de organisa es en ook voor de
ambtenaren die vanuit de gemeente
veel regelen voor de Oekraïners.
Een klein feestje, omdat het beeld
gelukkig zo is, dat in Westerveld
de opvang aardig goed geregeld is.
Helaas gaat de oorlog nog steeds
door en dat betekent dat de stroom
vluchtelingen nog lang niet stopt. Dus
waakzaamheid is hard nodig, maar er
zijn gelukkig genoeg organisa es die
zich enorm inze en en dat geldt ook
voor de gemeente zelf. Dus terecht in
het zonnetje!!!
Voor meer info: Jan Langenkamp,
06 10171978.

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

zijn gemaakt over overlast van jeugd
of over hondenpoep.
De Optrommelac e, die overigens
is opgezet en begeleid door
Femke Heythekker en Buurtwerk
Nederland in opdracht van de
Dorpsgemeenschap Havelte,
lijkt succesvol. Het aantal en de
inhoudelijkheid van de reac es en het
aantal mensen dat zich aanmeldt om
e.e.a. ac ef te ondersteunen zorgen
daarvoor. Deze start gee vertrouwen
voor het ontwikkelen van een nieuwe
dorpsvisie voor Havelte.
Secretariaat
Dorpsgemeenschap Havelte
info@dorpsgemeenschaphavelte.nl
Corresponden e adres: Parkkamp 37
7971 AL Havelte
Telefoon: 0653-899347

Clemenskerk Havelte
Zondag 10 juli Taizé dienst om 10.00
uur. In deze dienst, gebaseerd op
samenkomsten van de gemeenschap
van Taizé, zijn jullie allen van harte
welkom.
Dit is een dienst waarin vooral
gebeden en medita eve liederen in
het Nederlands, maar ook in andere
talen worden gezongen. We bidden
samen voor de vrede in de wereld.
Er is geen voorganger/dominee
aanwezig, de zang wordt ondersteund
door orgelspel en dwarsfluit.
De dienst begint om 10 uur, na afloop
is er ruimte voor ontmoe ng en
napraten onder het genot van een kop
koﬃe/thee.

ParƟculiere advertenƟe
HeeŌ u iets te koop?
Zet het in De Kei!
€ 0,26 per mm.
Min. advertenƟebedrag € 7,50
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Agenda
16 juni
16 juni
18 juni

NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - start 13.30 uur
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Diever - 15.00-17.00 uur
InformaƟeve wandeling over de Havelterberg - Brasserie Oer Havelte inloop tussen 13.00 en 15.00 uur
18 juni Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
20 juni Kennismakingsles Singkids, kinder(pop)koor - De Veldkei, Havelte - 18.0019.00 uur. Aanmelden via singkidshavelte@gmail.com of 06-55840586
20 juni Open repeƟƟe Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.00-21.45 uur.
Graag aanmelden info@debosnimf.com of 06-26634959
24 juni Danspaleis - De Veldkei, Havelte - tussen 14.30 en 16.30 uur
25 juni Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
27 juni Open repeƟƟe Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte - 19.00-21.45 uur
Graag aanmelden info@debosnimf.com of 06-26634959
28 juni Oud papier Havelte
29 juni De Kei nr. 13
2 juli
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
4-7 juli Zwem4daagse - Zwembad ‘de Kerkvlekken’ - 18.45-19.30 uur
7 juli
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - start 10.30 uur
9 juli
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
10 juli
Taizédienst - Clemenskerk Havelte - 10.00 uur
13 juli
De Kei nr. 14
16 juli
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
21 juli
NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - start 13.30 uur
21 juli
Drentenierdersmiddag - Het Landhotel, Groningerweg 6, Diever - 15.0017.00 uur
23 juli
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
26 juli
De Kei nr. 15 - laatste Kei voor de zomerstop
30 juli
Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
4 aug. NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling HolƟngerveld - start 10.30 uur
6 aug. Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur
13 aug. Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.30 uur

Elke maandag:
- Welfare Handwerkgroep Havelte De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
- RepeƟƟe Vrouwenkoor De Liesterkrallen De Veldkei, Havelte - 9.30-11.30 uur
- RepeƟƟe Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte 19.30-21.45 uur
Elke dinsdag: RepeƟƟe Popkoor Voices4U - De Veldkei,
Havelte - 20.00-22.00 uur
Elke woensdag:
- Sjoelen - De Veldkei, Havelte, info
A. Nijmeijer, 0521-343418 - 14.00-15.45 uur
- Bridge - De Veldkei, Havelte - 13.15-16.30 uur
(niet in de zomermaanden)
Elke donderdag: RepeƟƟe Mannenkoor De Brincksanghers - De Veldkei, Havelte - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag: RepeƟƟe mondharmonicaclub "De
Deurdouwers" - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
Elke 2e za. v.d. maand: Repaircafé Havelte De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur

HeeŌ u een
aankondiging
van een
online acƟviteit
Laat het graƟs in
de agenda plaatsen
.
(Commerciële age
ndapunten
in overleg)
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK
Onderhoud - Reparatie
Airco
Accu’s - Banden - Uitlaten
Tanken - Wassen - Shoppen
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Wilt u ook meer Kunst
en Cultuur in uw eigen
Dorpshuis?
Drenthe vergrijst sterk. Ouderen
nemen in aantal toe mede doordat
we steeds ouder worden. Dat
betekent dat er naast de redelijk
acƟeve derde levensfase (vanaf
de pensioenleeŌijd) er ook een
grote groep ouderen ontstaat die
minder mobiel is en meer broos
en kwetsbaar. Voor alle ouderen
geldt: hoe vul je je leven op een
betekenisvolle en zinvolle manier in.
De acƟeradius wordt beperkter, velen
zoeken naar nieuwe mogelijkheden in
de directe omgeving van hun woning,
om nog op een zinvolle wijze bezig
te zijn. Kunst- en cultuurparƟcipaƟe
in die directe omgeving kan daaraan
een bijdrage leveren.
Te denken valt aan een rijk aanbod
van film, theater, concerten, vervoer
en begeleiding naar tentoonstellingen,
educaƟeve en vormende acƟviteiten,
zoals lezingen, trainingen, workshops
en cursussen. Je bent wel oud maar
nog lang niet afgeschreven.
Een Kunst- en Cultuur Kring kan een
aanbod zijn dat aan het dorpshuis
waarde toevoegt. In Havelte willen we
daarmee gaan beginnen, maar ook
voor andere dorpshuizen is dit een
mogelijkheid voor funcƟeverbreding
met een tot de verbeelding sprekend
en verrijkend aanbod.
Deze lezing geeŌ mogelijkheden om
zelf een dergelijk aanbod te gaan
realiseren. Het legt de nadruk op hoe
je de wensen en belangstelling van de
doelgroep ouderen kunt onderzoeken
en acƟveren, hoe je komt tot een
geschikt aanbod tegen een reële prijs
en hoe je promoƟe kunt inzeƩen om
deze doelgroep te informeren.
Op dinsdag 28 juni a.s. zet Lourens
Koomans uiteen hoe u dat kunt
realiseren.
Voor reserveren of nadere informaƟe:
T: 0521-340460 of
M: koomans@wxs.nl
Aanvang: 19:30 uur,
zaal open om 19:00 uur
Plaats: Dorpshuis de Veldkei te Havelte
Kosten: € 5,00 p.p.

6

Foto: Han de Kruyf, Havelte

Een ‘Kei’ van een foto
BlijŌ toch een mooi wonder…net een dag op de wereld!

DA NSPA LEIS

HET

KOMT MET GEPAST E

DAT UM

TIJD

AFSTAN D NAA R U TOE
VR

24 JUNI

14 :30 - 16 :30

DORPSHUIS DE
VELDKEI IN HAVELTE
ENT REE
GRATIS

LOCATIE

ALS U VERVOER NODIG
HEEFT OF KUNT
AANBIEDEN. WILT U DIT
LEN
DOORGEVEN ? WE WIL
GRA AG DAT IEDEREEN
MEE KAN DANSEN !

K VAN DER MEER:
AANMELDEN BIJ HEN
MW.NL
H.VD.MEER @WELZIJN
OF 06-304 41876
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Onderhoudswerkzaamheden aan het Secretaris Waterbolkpark
De laatste jaren is weinig onderhoud uitgevoerd in het Secretaris Waterbolkpark. Eigenlijk zijn alleen de hoogst
noodzakelijke werkzaamheden, zoals het verwijderen van gevaarlijke of omgevallen bomen na een storm uitgevoerd.
Er is daardoor nu veel achterstallig onderhoud.
Gemeente Westerveld heeŌ
daarom Landschapsbeheer Drenthe
gevraagd een plan op te stellen voor
de uitvoering van de benodigde
werkzaamheden aan het Secretaris
Waterbolkpark. Daarbij wordt ook
gekeken hoe we de natuurwaarden
kunnen vergroten en de recreaƟeve
funcƟe en bijzondere cultuurhistorie
van het park kunnen waarborgen.
Landschapsbeheer Drenthe
heeŌ al de hulp ingeroepen van
dorpsbewoners die veel weten van
de natuur en cultuurhistorie van het
Secretaris Waterbolkpark. Ook is de
Dorpsgemeenschap Havelte acƟef
betrokken bij de plannen die gemaakt
worden voor het Waterbolkpark.
Om samen met de omwonenden
van het Waterbolkpark na te
denken over de te ondernemen
onderhoudswerkzaamheden is er
een interacƟeve informaƟeavond op
woensdag 15 juni a.s. om 20:00 in
De Veldkei (Veldkamp 77, 7971 BX
Havelte). Hierbij wordt ingegaan op
de te verwachte werkzaamheden,

de uitvoer en de planning. Het is
van belang om de wensen vanuit de
gemeenschap (waar mogelijk) mee
te nemen in de plannen en gaan in
gesprek om ideeën of wensen te
bespreken en waar nodig vragen te
beantwoorden. Mocht u aanwezig
willen zijn bij de informaƟeavond, dan
dient u zich gelieve van tevoren aan
te melden via m.vanzwol@lbdrenthe.
nl , zo weten we ongeveer hoeveel
mensen aanwezig zullen zijn.
Naast de uitnodiging voor de
informaƟeavond op woensdag 15
juni 2022, vindt er nog een moment
plaats waarin omwonenden/
belanghebbenden willen meenemen
in de werkzaamheden die gepland
staan in het Secretaris Waterbolkpark.
Op woensdag 29 juni a.s. om 19:00
tot 21:00 maken we een rondgang
door het Secretaris Waterbolkpark,
om uitleg te geven over geplande
werkzaamheden (boombeheer,
opknappen paden, prunusbestrijding,
opschonen van de poelen). Ook
ideeën die geopperd worden Ɵjdens
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de informaƟeavond kunnen we
zo in het veld bespreken met u als
omwonende. We verzamelen aan de
Wandelbosweg, ter hoogte van het
Secretaris Waterbolkpark.
Vanuit Landschapsbeheer Drenthe
willen we een groep op richten van
enthousiaste en betrokken mensen
die in de toekomst graag met
verschillende acƟviteiten in het bos
aan de slag gaan, bijvoorbeeld met
het planten van nieuw bosplantsoen.
Zo kunnen we een deel van het
beheer in de toekomst (na uitvoer
van de werkzaamheden) met elkaar
uitvoeren. Mocht u hier enthousiast
over zijn of over andere klussen
in de natuur in de omgeving van
Havelte, neem dan contact op met
Landschapsbeheer Drenthe.
Voor vragen mag u natuurlijk
alƟjd contact opnemen met
info@lbdrenthe.nl of bellen
naar 06-82249649 (M. van Zwol,
Landschapsbeheer Drenthe).

Uw tuin... onze zorg!
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www.comfortuin.nl

Havelte - Meppel
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0522 255 389
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Voorbij de bocht

`Mijn vrouw is ziek en ze wordt niet meer beter.’
De zin wordt uitgesproken door een krachtige stem, door de telefoon. ‘We willen graag
een afspraak om wat dingen met u te bespreken.’
Als we elkaar ontmoeten zie ik dat zijn fysieke gezondheid, ondanks dat hij de
negentig gepasseerd is, net zo is als zijn stem deed vermoeden. Kwiek gaat hij me voor
de kamer in, naar zijn echtgenote. Een klein, broos vrouwtje, in een te grote stoel.
Haar ogen staan helder zie ik, als ze me aankijkt en me verwelkomt.

Als we in gesprek gaan, vat ze haar wensen voor haar uitvaart als volgt samen: ‘Gewoon en heel eenvoudig.’
De keuze voor de kaart is ook meteen helder. Ze wil een afbeelding van de meanderende Drentsche Aa,
waarbij je net niet voorbij de bocht kunt kijken. Net als haar leven: je weet pas wat je tegenkomt op het
moment dat je er bent. En de letters op de kaart moeten groen, omdat ze zo genoten heeft van de natuur
tijdens vele fietstochten.
Als ik vraag wie er tijdens de plechtigheid iets kan vertellen over hoe haar leven is verlopen, is er een stilte die
even blijft hangen. Dan zegt ze: ‘We hebben geen kinderen.’ Het verdriet is voelbaar. Ze haalt adem en
vervolgt: ‘Maar misschien wil ons nichtje met wie we een fijne band hebben.’ Ik knik. Voorzichtig draag ik de
suggestie aan dat ik, daarnaast, nog eens langs zou kunnen komen en op basis van hun herinneringen een
levensverhaal kan maken. ‘Denk daar maar rustig over na,’ zeg ik. Maar dat doen ze niet lang.
Opnieuw ga ik naar ze toe. Weer zet hij thee voor me en weer zit ik naast haar, terwijl ze in de stoel zit die
nog groter lijkt geworden. Haar ogen staan vermoeid, maar ze vertelt. En net als in hun hele leven samen
helpt hij haar waar dat nodig is. Als ik aan het einde van de middag wegga kijkt ze me indringend aan en zegt
precies de woorden die ik tegen haar had willen zeggen: ‘Ik vind het zo fijn dat ik u ontmoet heb.’ Ik kan niet
anders dan haar blik beantwoorden met: ‘Dat voel ik precies zo.’
Haar leven overviel haar soms met verrassingen, maar van haar uitvaart wist ze precies hoe die zou gaan
verlopen en dat gaf haar een gerust gevoel.
DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

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

Voor al uw
rietdekkerswerken
SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP
kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

Ook container verhuur
info@leffers-haveman.nl
Dieverbrug/Havelte
0521-341285
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Egginkstraat 26
7975 PH Uffelte
Tel. 0521 344328
06 50556759

www.rietdekkersbedrijf-lugtmeijer.nl
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