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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

Behandeling voor de

Ziekte van Lyme
en de restverschijnselen 

daarvan 
95% behandelresultaat

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

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

0521 35 03 35

Première concert Koor Puur Zang Drenthe
Koor Puur Zang Drenthe geeft op 19 maart a.s. haar eerste concert. Bijzonder 
is dat het koor samen zingt met Koor Puur Zang Amsterdam. Beide koren staan 
onder leiding van Maurice Sonnenschein.

De koren zingen samen delen uit de 
Saint Nicolas Cantate van Benjamin 
Britten en werken van onder anderen 
Edward Elgar en Henry Purcell. 
Muzikale bijdragen aan dit concert 
worden geleverd door tenor solist 
Livio Gabrielli, organiste Susanna 
Veerman en violistes Hellen Hoorn en 
Gerda van Donk. 
Gemengd Koor Puur Zang Drenthe is 
eind 2021 opgericht en heeft leden 
uit heel Westerveld en omgeving. 
Het koor repeteert elke eerste 
zaterdagmiddag van de maand in het 
Jan Thijs Seinenhof in Diever.

Het concert vindt plaats in de 
Pancratiuskerk te Diever om 15.00 uur. 
Kaarten in de voorverkoop € 12,50 
zijn te bestellen bij leden van 
het koor of door overmaking op 
bankrekeningnummer NL25 SNSB 
8838 5535 72 t.n.v. M.J. van den 
Bijlaard, onder vermelding van 
‘Concert 19 maart 2023’ en uw naam. 
Kaarten aan de zaal € 15,-.
Het concert wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Cultuurfonds 
Westerveld.

Meer info: koorpuurzangdrenthe.nl

Vrijdag 10 maart de speelfilm Delicieux 
In de 18e eeuw, aan de vooravond van de Franse Revolutie wordt een kok 
ontslagen door zijn meester. Hij vindt met de hulp van een geweldige jonge 
vrouw, de moed om zich van zijn dienaarsbestaan te bevrijden en zijn 
kookkunsten rechtstreeks aan het publiek aan te bieden door het eerste 
restaurant te openen.  

Een vermakelijke kostuum film, die je 
het water in de mond doet lopen.
De film begint om 20.00 uur, de zaal is 
open vanaf 19.30 uur.

De toegang kost: € 8,00 per persoon.
U kunt zich van tevoren opgeven bij 
Lourens Koomans via T: 0521 340460 
of via mail: koomans@wxs.nl



2 De Kei - 8e jaargang nr. 5 - 8 maart 2023

De volgende Kei verschijnt op 22 maart 2023. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 15 maart  
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/Uffelte

12 maart Havelte 10.00 uur Marianne Gaastra 3e zondag 40 dagentijd
15 maart Molenhof 19.00 uur Mevr. Greet Bijl
19 maart Havelte 10.00 uur Hans Bouma  Verhaaldienst Judas 4e zondag 40 dagentijd
26 maart Havelte 10.00 uur Ds. A. van ’t Zand (Steenwijk) 5de zondag 40 dagentijd
  2 april Uffelte 10:00 Marianne Gaastra Palmpasen

Belangrijke Informatie
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.

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

MUZIEKSPEL, praktijk voor muziektherapie
Betsy van den Boogaard, Veendijk 0522-492317

REGELVERMELDING: • 1 regel € 49,50 • 2 regels € 60,50 
• 3 regels € 84,70 • 4 regels € 108,90 per jaar (excl. BTW)

DE KAPPER HAVELTE 

ACTIEWEEK 
maandag 13 maart t/m zaterdag 18 maart 2023

Maandag 13 maart 

Knippen voor 
€15,-

Dinsdag 14 maart  

Gratis knippen 
bij een 

kleurbehandeling

Woensdag 15 maart 

Kinderen knippen 
15% korting

Donderdag 16 maart 

Wenkbrauwen 
gratis verven 
bij wenkbrauwen 

epileren

Zaterdag 18 maart 

20% korting 
op toner bij highlights

Vrijdag 17 maart 

20% korting 
op highlights 

Piet Soerplein 7
7971 CR Havelte

Tel. 0521 34 00 04

Dorpsstraat 46, 7971 CS Havelte, 0521-852251
www.pizzariminihavelte.nl

Rimini is weer open voor
heerlijke verse pizza’s!

Voor menu en openingstijden: zie website

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73
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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

Erelid Ruud van der Laan gestopt als HTC-voorzitter
Tennissers ‘gedogen’ jarenlang interim
Ruud van der Laan heeft afscheid genomen als voorzitter van de Havelter 
Tennisclub. Na vijftien jaar zet de 76-jarige Havelter een punt achter het 
voorzitterschap bij HTC. Tijdens een algemene ledenvergadering werd Van der 
Laan benoemd tot erelid. Hij heeft het stokje overgedragen aan Irma Zandt. 

Van der Laan was in twee periodes 
eerste man bij de vereniging. In 2006 
kozen de leden hem als opvolger van
 Anton Bolding. Hij trad vijf jaar 
later af, in die tijd een gebruikelijke 
termijn bij de club. Toen eind 2013 
een belangrijke renovatie van het 
clubgebouw niet van de grond kwam, 
deden enkele leden een beroep op 
hem om als interim-voorzitter die kar 
tijdelijk te trekken. Interim-voorzitter 
bleef hij vervolgens tien jaar lang. 
Een bijzondere situatie, want Van der 
Laan was niet tijdens een algemene 
ledenvergadering in functie gekozen, 
zoals de statuten voorschrijven. En 
daarna is die omissie nooit meer 
hersteld.

Voor de leden maakte dat niets 
uit. Want hij functioneerde in hun 
ogen prima. Van der Laan over die 
uitzonderlijk lange interimperiode: 
“Voor mij maakte het geen verschil. 
Misschien was het ook wel laksigheid 
van de kant van het bestuur. Eigenlijk 
werd ik min of meer gedoogd”, zegt hij 
glimlachend. 

In die vijftien jaar stond hij aan 
de basis van veel verbeteringen 
van het tenniscomplex aan de 
Havelter Schapendrift. Zo werden 
de gravelbanen, die na regenval 
vaak snel blank stonden, vervangen 
door kunststofbanen, die gedurende 
het gehele jaar prima bespeelbaar 

zijn. Andere 
hoogtepunten, 
waar de 
afgetreden 
voorzitter 
trots op is, zijn 
verbeteringen 
voor een groot 
deel tot stand 
gekomen door 
werkzaamheden 
van de eigen 
leden. “Dan denk 
ik aan de renovatie 
van de kantine, 
verduurzaming 
van het clubhuis, 
het gebruik van 
zonnepanelen, 

led-verlichting 
van de 
lichtmasten, de 
bouw van het 
overdekt terras 
en nieuwe 
aanbouw 
voor allerlei 
materialen. 
Als ik in het 
geregelde overleg met de drie andere 
tennisclubs uit Vledder, Dwingeloo en 
Diever merk hoe goed wij er als HTC 
voor staan, dan ben ik er trots op deze 
vereniging, verreweg de grootste in 
Westerveld, te vertegenwoordigen.” 

Irma Zandt, zijn opvolger, is geen 
onbekende op bestuurlijk vlak. Zo 
was zij voorzitter van het plaatselijke 
Oranjecomité en vervulde jarenlang 
de functie van secretaris in het 
HTC-bestuur. Ze verving ook Van 
der Laan als voorzitter, toen hij 
vanwege hartproblemen enige tijd 
was uitgeschakeld. Haar wacht 
meteen een belangrijke taak, want 
het bestuur en de leden staan voor 
de keuze hoe en wanneer onder meer 
de verouderde vijfde tennisbaan van 
kunstgras wordt vervangen. Die klus 
neemt Ruud van der Laan niet meer 
ter hand. Hij blijft wel tennissen, twee 
keer per week op de tossavonden van 
de club en bij onderlinge toernooien. 
En hij blijft actief in de commissie 
BG&E, die van zich laat spreken 
bij bijzondere gebeurtenissen en 
evenementen. Wellicht staat er iets op 
het programma, als Ruud van der Laan 
in 2024 zelf een jubileum viert: vijftig 
jaar HTC-lid.
  

Ruud van der Laan geeft de HTC-voorzittershamer over 
aan zijn opvolger Irma Zandt (foto HTC).

Ruud van de Laan, nu erelid 
van HTC: “Trots om deze 

vereniging in Westerveld te 
vertegenwoordigen.” (foto HTC). 
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••• • • 
COMFORTUIN 

hhoovveenniieerrssbbeeddrriijjff  
ggrrooeennvvoooorrzziieenniinnggssbbeeddrriijjff  

bboooommvveerrzzoorrggii  nngg  
bbeessttrraattiinnggeenn  

wwwwww..ccoommffoorrttuuiinn..nnll  
HHaavveellttee  --  MMeeppppeell  
00552222  225555  338899

Cowifortuivi. ...... daar �it u altijd goed!

Uw tuin... onze zorg!

••• • • 
COMFORTUIN 

hhoovveenniieerrssbbeeddrriijjff  
ggrrooeennvvoooorrzziieenniinnggssbbeeddrriijjff  

bboooommvveerrzzoorrggii  nngg  
bbeessttrraattiinnggeenn  

wwwwww..ccoommffoorrttuuiinn..nnll  
HHaavveellttee  --  MMeeppppeell  
00552222  225555  338899

Cowifortuivi. ...... daar �it u altijd goed!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389

Een ‘Kei’ van een foto
Zie de stromende rivier op de helling van Havelterberg, 
met drie watervalletjes. 

Foto: Willem Lijkendijk

Drentenierdersmiddag
Drentenierdersmiddag op donderdag 16 maart. 
Drentenierders zijn wat oudere levensgenieters die wonen 
in de gemeente Westerveld van ons mooie Drenthe, vaak 
na een druk arbeidsleven vol afwisseling. Met name 
nieuwe inwoners van Westerveld worden voor deze 
middag uitgenodigd. 

Drentenierders willen de mensen om hen heen 
leren kennen, samen aan activiteiten deelnemen en wellicht 
nieuwe dingen uitproberen. De middag is bedoeld 
als een gezellig  samenzijn om oude contacten aan te halen 
en nieuwe contacten te leggen.
De toegang is gratis en van tevoren opgeven is niet nodig. 
De tijden zijn van 15.00 uur tot 17.00 uur met een inloop  
vanaf 14.45 uur.
Drentenierdersmiddagen worden gehouden in Het 
Landhotel, Groningerweg 6 in Diever. 
Voor meer informatie zie www.drentenierders.nl.

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

Elk onderwerp is goed, mits gefotografeerd in het 
verspreidingsgebied. 
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  8 maart De Kei nr. 5
  9 maart  Vogelwacht Uffelte e.o.; lezing van Bart Hoekstra over de roofvogeltrek bij 

Batumi - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
10 maart  Speelfilm Delicieux  - 20.00 uur
10-11 maart   NLdoet
13 maart Ledenvergadering ‘De Laatste Eer’ - De Veldkei - 20.00 uur
13-18 maart   Eieractie SV Dynamiek
16 maart NATUUR-rijke IJS- en OORLOGwandeling Holtingerveld - 13.30 uur
16 maart  Drentenierdersmiddag - Landhotel Diever - 15.00-17.00 uur
18 maart  ‘de Spikerhof’, (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte geopend voor publiek - 13.30-16.00 uur
18 maart Tentoonstelling over emaille - ‘de Spikerhof’ - 13.30-16.00 uur
19 maart  Het verhaal van Judas - Clemenskerk Havelte - 10.00 uur
19 maart  Concert Koor Puur Zang - Pancratiuskerk Diever - 15.00 uur
22 maart De Kei nr. 6
22 maart Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte - De Veldkei - 20.00 uur
25 maart  Start Drachtplantencursus; org. Imkers Frederiksoord e.o.’ - Voormalige 

tuinbouwschool
25 maart Toneelavond Fryske Krite - De Schalle - 20.00 uur
31 maart  Koopavond Kinderkledingsbeurs Havelte - De Veldkei - 20.00-21.30 uur
  1 april  Kinderkledingbeurs Havelte - De Veldkei - 9.00-10.00 uur
  1 april  ‘De Spikerhof’, (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte geopend voor publiek - 13.30-16.00 uur
  1 april Tentoonstelling over emaille - ‘de Spikerhof’ - 13.30-16.00 uur
  5 april De Kei nr. 7
  5 april Vrouwen van Nu Havelte; Ledenavond, Een avond in het kader van Pasen
15 april  ‘de Spikerhof’, (Historische Vereniging Havelte e.o.), Boskampsbrugweg 2, 

Havelte geopend voor publiek - 13.30-16.00 uur
15 april Tentoonstelling over emaille - ‘de Spikerhof’ - 13.30-16.00 uur
19 april De Kei nr. 8

Agenda

Elke dinsdag: 
- Koffie-inloop - De Veldkei, Havelte - 9.30-11.30 uur
- Odensehuis - inloop 10.00-16.00 uur
-  Repetitie 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), info: 06-57930852
Elke donderdag: 
-  Repetitie Kerkkoor Havelte - Clemenskerk, Havelte - 

9.30-11.15 uur
-  Repetitie Mannenkoor De Brincksanghers - De 

Veldkei, Havelte - 19.30-21.30 uur
Elke vrijdag: 
-  Mondharmonicaclub "De Deurdouwers" - De Veldkei, 

Havelte - 10.00-11.30 uur
- Odensehuis - inloop 10.00-16.00 uur
Elke 2e za. v.d. maand: Repaircafé Havelte -  
De Veldkei, Havelte - 10.00-14.00 uur
Laatste vrijdag v.d. maand: Eten wat de pot schaft - 
De Veldkei, Havelte - 12.00 uur

Annerie Kremer 
Uitvaartzorg

Kracht halen uit een waardevol afscheid 
0522 - 24 50 21  | www.kremeruitvaartzorg.nl

Wij begeleiden uitvaarten in Meppel en omgeving

(bij overlijden altijd bereikbaar)

Noordeinde 9
7941AS Meppel

Elke maandag: 
-  Repetitie Vrouwenkoor De Liesterkrallen -  

De Veldkei, Havelte - 9.30-11.30 uur
-  Welfare Handwerkgroep Havelte -
  De Veldkei, Havelte - 13.30-15.30 uur
- Seniorengym - De Veldkei - 13.30-14.45 uur
-  Kinderpopkoor Sing Kids - De Veldkei - 18.10-19.10 uur
-  Repetitie Swingband Havelte - De Veldkei, Havelte - 

19.30-21.45 uur
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Jubilarissen Vrouwen van Nu Veendijk
Wij, Vrouwen van NU Veendijk hadden woensdag 22 
februari de jaarvergadering waarbij we onze jubilarissen 
in het zonnetje hebben gezet. De dames kregen een 
gegraveerde vaas met boeket.

Op de foto, v.l.n.r. Trees de Groot 40 jaar lid, Zwaantje Luten 
60 jaar lid, Hennie Mos 25 jaar lid, Alie Borgers 56 jaar 
lid, Janny Kreuze 40 jaar lid. Op de foto ontbreekt Hennie 
Schiphorst 55 jaar lid, vanwege Corona helaas afwezig.

We hebben heerlijk herinneringen opgehaald, heel 
bijzondere gebeurtenissen in de historie van de vereniging.

Kinderkledingbeurs Havelte organiseert tweedehands zomerkinderkleding- 
en speelgoedbeurs

De koopavond is op vrijdag 31 maart 
van 20.00 tot 21.30 uur.
Op zaterdag 1 april is de beurs 
geopend van 9.00 tot 10.00 uur. 
Bezoekers ontvangen op zaterdag 10% 
korting op hun aankoopbedrag. 
U vindt op deze beurs naast 
zomerkleding ook een divers aanbod 
van tweedehands speelgoed. Heeft 
u zelf zomerkleding van maat 74 t/m 
maat 188 of speelgoed in te brengen 
dan kunt u de daarvoor benodigde 
prijsenvelop + instructie vanaf 
maandag 20 februari ophalen 
gedurende schooltijden bij de ingang 
van OBS de Bosrank in Havelte (zolang 
de voorraad strekt). Alle kleding en 
speelgoed dient geprijsd, schoon en 

compleet te worden aangeleverd. 
Het inbrengen van de kleding en het 
speelgoed is op donderdagavond 

30 maart van 19.00 tot 20.30 uur, 
eveneens in ‘de Veldkei’, Veldkamp 77 
in Havelte.   
We zijn te volgen via Facebook en 
Instagram: Kledingbeurs Havelte. 
En voor vragen kan er contact 
opgenomen worden via het mailadres 
kledingbeurshavelte@gmail.com.

De werkgroep Kledingbeurs Havelte is blij te kunnen melden dat er weer 
een kleding- en speelgoedbeurs georganiseerd kan worden. Deze gezellige 
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs wordt gehouden in 
ontmoetingscentrum ‘de Veldkei’ te Havelte.

Een bijzonder verhaal op Zondag

De mond van een vriend
Het verhaal van Judas verteld door Hans Bouma.
 
Zondag, 19 maart om 10.00 uur in de 
Clemenskerk te Havelte, voorganger 
Hans Bouma.

Judas, wie is hij?
Zelf komt hij in deze dienst aan het 
woord. Terugblikkend, evaluerend, 
wanhopig zoekend naar zijn identiteit. 
Wie is hij? 

Het verhaal dat Judas bij monde 
van Hans Bouma vertelt en waaraan 
Anneke de Witt muzikaal deelneemt, 
wordt ingeleid door een poëtisch-
muzikale collage.
U bent van harte welkom deze dienst 
mee te maken.

SV Dynamiek houdt dit jaar voor de derde keer de eieractie om de clubkas 
te spekken. Onze jeugdleden gaan van 13 t/m 18 maart langs de deuren om 
scharreleieren te verkopen. De scharreleieren zijn per 10 stuks verpakt in een 
doosje en worden verkocht voor 3,00 euro. De eieren kunnen contant of via 
QR-codes afgerekend worden. 

Met deze extra inkomsten kunnen wij 
toestellen onderhouden/aanschaffen 
en/of activiteiten organiseren, zoals 
het ledenfeestje en de uitvoering, 
beide staan gepland in 2023. De 
verkochte eieren worden bezorgd in 
de week voor de Pasen. Wij hopen 

ook dit jaar weer op een succesvolle 
verkoop!
Vanaf half maart zal Erin Bouwhuis 
op maandag in de sportzaal aanwezig 
zijn. Zij gaat de uren van Herma 
Scheppink geleidelijk aan overnemen. 
Herma heeft aangegeven minder 

uren les te willen geven in het turnen 
en daarnaast een opleiding te gaan 
volgen als personal trainer. Erin geeft 
sinds september al les aan de jongste 
groepen van SV Dynamiek op de 
woensdagmiddag. Daarnaast geeft Erin 
ook gym- en turnlessen in Vledder. 
Herma blijft voorlopig lesgeven op 
de vrijdagmiddag en blijft verbonden 
met onze vereniging. Erin zal aan het 
einde van dit seizoen ook op de vrijdag 
aanwezig zijn. Wij denken in deze 
samenwerking een mooie oplossing te 
hebben gevonden. 

Jaarlijkse eieractie SV Dynamiek en ‘nieuwe’ trainster maandaggroepen
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   Het is 'jd voor lef! 
PvdA lijst 1  

uw lokale vertegenwoordigers: 

Nr. 4 Jan Puper, Vledder  
Nr. 13 Chriss7en Dollekamp, Uffelte 

Kijk voor ons verkiezingsprogramma 
op de website h6ps://drenthe.pvda.nl of 
scan de QR code 

“Uit liefde voor Drenthe” 
   Provinciale Verkiezingen 15 maart 

Help jij ook een handje mee tijdens NLdoet 2023? 
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is het voor de 19e keer NLdoet, de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. Deze dagen worden georganiseerd door het 
OranjeFonds en honderden maatschappelijke organisaties. In heel het land zijn 
er ruim 5.000 activiteiten te vinden waarbij iedereen een dag(deel) ertoe kan 
dóen voor anderen. Ook de gemeente Westerveld doet mee. 

Kennismaken
NLdoet is dé kans om te ervaren dat 
ertoe doen niet alleen iets doet voor 
degenen die geholpen worden, maar 
ook voor de vrijwilligers zelf. Tijdens 
deze twee dagen maak je op een 
laagdrempelige, vrijblijvende manier 
kennis met vrijwilligerswerk in de 
gemeente Westerveld.

Voor ieder wat wils
Met NLdoet is er 
voor ieder wat wils 
te doen. Of je nou 
van koken, doe-het-
zelven, tuinieren, 
een sportactiviteit 
of spelletje spelen 
houdt. Tot het 
snoeien van takken 
of aanharken van het 
terrein, tot het bakken 
van pannenkoeken 

voor bewoners of scootmobiel-
versier-workshops. Er wordt van alles 
georganiseerd. Kies zelf het (dag)-
deel uit dat jij en eventueel familie, 
vrienden of collega’s gezellig aan de 
slag gaan. Vol = vol dus wees er snel 
bij!

Ertoe dóen in de gemeente Westerveld
De NLdoet actie wordt in de gemeente 
Westerveld georganiseerd door 
tientallen lokale maatschappelijke 
organisaties, bijvoorbeeld de 
scouting Westerveld, Circus Okidoki, 
Dorpsvereniging Nijeveen, speeltuin 
verenigingen en anderen. “Wat je 
ook kiest om te doen op NLdoet, je 
dóet ertoe” vertelt Lianne Dolstra van 
Welzijn MensenWerk.“Veel mensen 
willen wel iets doen maar weten niet 
waar te beginnen. Met NLdoet kun je 
letterlijk en figuurlijk heel makkelijk 
echt ertoe dóen. Alle activiteiten kun 
je in een dag(deel) doen. En ze zorgen 
er allemaal voor dat niemand er alleen 
voor staat en iedereen kan meedoen 
aan de samenleving. Het is een mooie 
kans voor inwoners van de gemeente 
Westerveld om de handen uit de 
mouwen te steken en te laten zien dat 
wij er allemaal voor elkaar zijn. Als het 
bevalt, dan ga je nog eens terug. Of je 
kunt via www.Westerveldvoorelkaar.
nl alle klussen vinden waarmee je ook 
op een andere dag in het jaar ertoe 
doet”.

Boerderijwinkel De VeldhofBoerderijwinkel De Veldhof

Biologisch vleespakket 
‘maart roert zijn staart’ 
In het pakket zit onder andere vlees dat heerlijk 
smaakt bij een winterse stamppot, maar ook 
geschikt is om mee te variëren! Wat komt er bij u 
op het menu?
- 2 hamburgers 
- 2 x 300 gram gehakt 
- 2 kogelbiefstukjes
- 2 rundervinken
-  1 rookworst naar keuze,  

van rund of varken
- 1 pakje borrelballen 

Openingstijden:
Vrijdag: 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur

Adres: Ten Have 21, 7983 KD Wapse
www.boerderijdeveldhof.nl 

We bezorgen binnen de 
gemeente Westerveld ook aan huis!

€30
   Het is 'jd voor lef! 

PvdA lijst 1  
uw lokale vertegenwoordigers: 

Nr. 4 Jan Puper, Vledder  
Nr. 13 Chriss7en Dollekamp, Uffelte 

Kijk voor ons verkiezingsprogramma 
op de website h6ps://drenthe.pvda.nl of 
scan de QR code 

“Uit liefde voor Drenthe” 
   Provinciale Verkiezingen 15 maart 

   Het is 'jd voor lef! 
PvdA lijst 1  

uw lokale vertegenwoordigers: 

Nr. 4 Jan Puper, Vledder  
Nr. 13 Chriss7en Dollekamp, Uffelte 

Kijk voor ons verkiezingsprogramma 
op de website h6ps://drenthe.pvda.nl of 
scan de QR code 

“Uit liefde voor Drenthe” 
   Provinciale Verkiezingen 15 maart 
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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

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

 Verzekeren
Hoe zit het?

Uitvaartverzekeringen. Steeds vaker krijg ik de vraag: Hoe zit het nu precies? 
Er zijn ondernemingen die, naast dat ze een verzekeringstak hebben, ook
uitvaarten begeleiden (bijvoorbeeld Dela en Monuta). En er zijn verzekerings-
maatschappijen die geen uitvaarten begeleiden, maar uitsluitend een
verzekerd bedrag voor een uitvaart uitkeren (Ardanta, Life Tree etc.). Tot slot
zijn er zijn uitvaartondernemingen die alleen uitvaartbegeleiding aanbieden. 

Omega uitvaartzorg valt onder deze laatste groep. Wanneer je in het verleden een verzekering
hebt afgesloten kan deze twee vormen hebben: 
Een natura polis of een kapitaalpolis. Bij een kapitaal verzekering wordt het verzekerde bedrag
(met toestemming van de nabestaanden uiteraard), na een overlijden uitgekeerd aan de
uitvaartondernemer die je hebt gekozen. Deze zal het bedrag in mindering brengen op de nota. 
Er is bij deze vorm volledige vrijheid over de besteding van het bedrag. 
Bij een natura verzekering wordt ‘uitgekeerd in diensten’: denk aan een standaard kist, 75
rouwkaarten, de begeleiding van de uitvaart etc. De uitvaart wordt precies zo geregeld als in de
polis genoemd staat, door de onderneming waarbij de polis is afgesloten. Voor eventuele
aanvullende wensen moet worden bijbetaald. 
Ook bij deze polis kun je ervoor kiezen om een bedrag uit te laten keren, in plaats van het afnemen
van de diensten. De uitvaart kan dan begeleid worden door de onderneming van jouw keuze. Het
uit te keren bedrag staat echter meestal niet in verhouding tot de actuele kosten, waardoor
nabestaanden vaak duurder uit zijn wanneer zij voor een andere onderneming kiezen. 
Het mág dus wel. Wil je weten wat het regelen van een uitvaart, op basis van de verzekering die je
nu hebt, financieel voor jou betekent in relatie tot je wensen? Neem gerust contact op! .

• GORDIJNEN
• ZONWERING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

WONINGINRICHTING

Blankenstein 610 • 7943 PA Meppel
T 0522 - 25 28 21

www.urzo.nl

• PVC VLOEREN
• TAPIJT


