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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

Ooit gehoord van de NATUURrijke IJS- 
en OORLOGwandeling in Havelte? 
Ruim anderhalf jaar terug zijn een aantal vrijwilligers van TIP Hol  ngerveld 
(Toerist Info) begonnen met het organiseren van een wandeling met gids door 
een deel van het Hol  ngerveld, het schi  erende natuurgebied tussen Havelte 
en Wapserveen. Dat er toch meer bij kwam kijken dan een route uitze  en en 
een verhaal opstellen, was wel even een punt. De gidsen moesten gecer  fi ceerd 
zijn, dus minimaal in het bezit van een diploma Wandeltrainer 1. Dat is ze allen 
gelukt en zo kon men van start. En ook meteen goed. Nog voordat de eerste 
geplande datum aanbrak, was er al een aanvraag van een hele familie uit 
Amersfoort. Een geweldige start, maar ook een enorme vuurdoop. Gezamenlijk 
werd het toch een groot succes, gezien de reac  es later op internet. Nog 
bedankt daarvoor familie!!

Wat wordt er geboden?
Onder begeleiding van een of 
meerdere ervaren gidsen, maakt U 
een 2 uur durende, zeer gevarieerde 
wandeling door de historische natuur 
van het Hol  ngerveld. De interessante 
verhalen over de nabije, maar zeker 
ook de verre geschiedenis, zullen U 
zeker boeien. Wat is een voormalig 
vliegveld, zoek de verborgen hangaars, 
hoor het verhaal van de 2 hunebedden 
en bezoek de grote schaapskooi. Daar 
waar mogelijk wordt s  l gestaan bij 

de boeiende en steeds veranderende 
natuur. U wordt bijgepraat over de 
huidige stand van zaken, wat is het 
nut/doel van het onderhoudswerk. 
Hee   U vragen? Stel ze aan de gidsen, 
het zijn geen archeologen of biologen, 
maar weten op heel veel vragen de 
antwoorden. 
Hoe is de stand van zaken nu? Ook 
hier speelde de Corona stevig parten. 
Het kantoor ging dicht, groepen 
vormen kon niet meer, dus ook geen 

Lees verder op pagina 3
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De volgende Kei verschijnt op 7 april 2021. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 31 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/Uff elte

24 maart Online 19.00 uur ds. Aukje Westra Vesper
28 maart Online 10.00 uur ds. Vijko Top Palmpasen
  1 april Online 19.30 uur ds. Vijko Top Wi  e Donderdag
  2 april Online 19.30 uur ds. Aukje Westra Goede Vrijdag
  4 april Online 10.00 uur ds. Aukje Westra Pasen, doopdienst
11 april Online 10.00 uur ds. Vijko Top 

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 par  culieren en medewerkers  
Erik de Min, Havelte, www.plusdemin.nl, 06 8343 6455

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

KINDERCOACH SUSANNE, Susanne Eveleens, Nijeveen, 
06-10720559, www.kindercoachsusanne.nl

Verbond

Zijn liefde was onvoorwaardelijk. 

Hij was er al  jd voor de hond. 

Louis

SAMENWERKEN VERSTERKT ONS VAKMANSCHAP 

kraanverhuur – tuinaanleg – grondverzet

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

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

Op woensdag t/m zondag open 
voor heerlijk ijs en verse pizza’s!

Voor menu en openings  jden: zie website Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen
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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

23 maart De Kei nr. 6
  6 april De Kei nr. 7
20 april De Kei nr. 8
20 april Ophalen oud papier Havelte
  4 mei De Kei nr. 9
18 mei De Kei nr. 10
25 mei Ophalen oud papier Havelte
  1 juni De Kei nr. 11
15 juni De Kei nr. 12

Agenda

Flint

Dit moet ik even kwijt
Wachtend in de rij voor de AH 
geldautomaat hoor ik plotseling: 
“Hoe kom jij aan die grote wi  e vlek 
in je hals?” Mensen die imper  nente 
vragen stellen, hebben vaak weinig 
last van enige terughoudendheid. 
Ze beschouwen zichzelf als eerlijk, 
onomwonden en recht door zee. 
Onder het mom van oprechte 
interesse belasten ze, bewust of 
onbewust, een medemens. Als je 
gedwongen wordt uitleg te geven over 
een enigszins afwijkende eigenschap, 
word je in de ogen van de ander een 
“curiosum”. Je zelfvertrouwen wordt 
er niet bepaald groter van. Eerlijkheid 
kan dan een overscha  e eigenschap 
zijn, zeker als het ondoordachte 
opmerkingen betre  . 
Natuurlijk bestaat er een gezonde 
ruimte binnen liefdevolle 
vriendschappen en gezinnen, waarbij 
omzich  gheid minder noodzakelijk 
is, maar het geven van persoonlijke 
standpunten is mijns inziens 
vooral zinvol als men ertoe wordt 
uitgenodigd. Persoonlijke vragen 
hebben m.i. alleen een gewenst 
eff ect als de ander ervoor open staat. 
Terughoudendheid hee   volgens mij 
een posi  ever eff ect vergeleken met 
ongevraagde directheid. Een enkele 
keer hee   directheid eff ect, maar 
doorgaans leidt deze tot weerstand. 
Dat je er vermoeid uitziet, dat je 
iets ben aangekomen  jdens de 
coronacrisis en dat je haar wel erg 
dun wordt, zijn opmerkingen waar 
niemand op zit te wachten en die hun 
doel volkomen voorbij schieten, ook al 
ben je je zeer bewust van de juistheid 
ervan. Je mag in ons land alles zeggen, 
maar dat hoe   niet!

Gheraert Leeu

Bloemenac  e april 2021 
gaat helaas niet door

De jaarlijkse Bloemenac  e voor de 
kerken van Havelte en Uff elte kan 
organisatorisch ook dit jaar wegens 
de huidige Corona-regelgeving niet 
doorgaan, helaas ook niet in een 
alterna  eve vorm. 
Ondersteunt u de lokale ondernemers 
door daar uw plantjes te kopen!

De Bloemenac  e-commissie

wandelingen meer. Heel jammer 
gezien de vele aanvragen van vooral 
groepen. Zodra de Coronaregels het 
mogelijk maken, zal weer worden 
gestart met de wandelingen. Voorlopig 
alleen nog maar één middagwandeling 
per maand.
Iedere maand op de 3e donderdag 
van de maand, vertrek 13.30 uur

Daarnaast werd van mei t/m 
september op de 1e donderdag van 
de maand, een ochtendwandeling 
gelopen, maar voorlopig komt die 

nog te vervallen. Zo gauw het er naar 
uitziet dat ook deze weer kan, zal 
die in de regionale pers en agenda’s 
worden aangekondigd. 
Vertrekpunt: Kantoor Toerist Info, 
Van Helomaweg 18, 7971 PX, Havelte

Voor meer informa  e zie www.
hetna  onaleparkvandrenthe.nl/sport/
wandeltochten 
Aanmelden is verplicht en kan op 
wandelingmetgids@gmail.com
Of bel met Toerist Info 0521 341222 
(  jdens kantooruren).

Nieuw leven

Licht dat niet doo  , nieuw leven dat baan breekt, een mens die opstaat. 
Zondag 4 april is het Pasen. Een boer en een hovenier vertellen in de 
Paasviering in de Clemenskerk in Havelte wat nieuw leven voor hen betekent, 
een kal  e dat geboren wordt, tuinen die na een lange winter weer tot leven 
komen. 

En u kunt met eigen ogen via de 
onlineverbinding een nieuw mensje 
bewonderen, want er wordt een kind 
gedoopt. Ook is er aandacht voor 
kinderen thuis. Ze horen het verhaal 
van Pasen en gaan buiten op zoek 

naar nieuw leven. Kinderen die mee 
willen doen kunnen zich aanmelden 
via dominee@pkn-havelte.nl
Pasen in de Clemenskerk, zondag 
4 april, 10.00 uur. www.pkn-havelte.nl, 
online kerkdiensten.

Vervolg pagina 1
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Een ‘Kei’ van een foto

Wat is er fi jner dan een rit over de Havelter heide op een mooie voorjaarsdag...
(loca  e heidevelden naast de Kolonieweg)

Foto: Han de Kruyf, Havelte

www.dorpsgemeenschaphavelte.nl

Veranderingen in Havelte

Het voorjaar is begonnen, de natuur ontwaakt uit de winterslaap en 
tradi  egetrouw doen velen de voorjaarsschoonmaak.

Wij, als bestuur van de 
Dorpsgemeenschap, gaan ook 
schoonmaken. Zo willen we het 
komende jaar onze Dorpsvisie 
afstoff en. De Dorpsvisie is nu 9 jaar 
oud en we willen deze graag weer 
actueel maken. Hoe we dat gaan doen 
dat weten we nog niet, maar we staan 
open voor alle sugges  es en ideeën. 
Alle hulp is welkom.
Ons dorp verandert con  nu. Zo voeren 
we elke keer weer een stapje uit in ons 
Ruimtelijk Ac  eplan Havelte. Jammer 
genoeg gaan de woningbouwplannen 
op de Meerkamp nog niet zo vlot, 
maar dat hee   onze aandacht, en 
de werkgroep wonen speelt daar 
een ac  eve rol. Maar ook andere 
ini  a  even doen ons dorp veranderen.
Zo verdween ineens de geldautomaat 
die naast het evenemententerrein 
stond. Wij kregen daar als bestuur veel 

vragen over. Ook wij waren als bestuur 
niet op de hoogte van deze ac  e, en 
we waren dan ook zeer verbaasd. 
We hebben daarna uitvoerig contact 
gehad met zowel de Rabobank als met 
de beheerder van de geldautomaten.  
We moeten helaas constateren 
dat deze geldautomaat defi ni  ef 
verdwenen is, er is te weinig animo 
voor. Gelukkig kunnen we nog terecht 
in de supermarkt, maar dat is dan 
alleen  jdens de openings  jden.
De ontwikkelingen in en aan de 
Veldkei volgen we op afstand. We 
vinden het jammer dat we daar niet 
zo nauw bij betrokken zijn. We doen 
ons best om met Welzijn Mensenwerk 
tot een ac  eve afspraak te komen, 
echter de omstandigheden rondom 
dat vervelende virus maakt het niet 
eenvoudig. We houden u daarvan op 
de hoogte.

Voordat ik iedereen een vrolijk 
voorjaar wens, een paar 
huishoudelijke mededelingen;
-  De Dorpsgemeenschap zoekt een 

vrijwilliger die ons willen helpen en 
met social media, zoals onze website, 
Twi  er en Facebook

-  Hee   u ideeën om de vitaliteit van 
ons dorp te vergroten?

-  Vrijdag 9 april vergaderen we om 
15.00 uur in de Veldkei

Vind ons op 
www.dorpsgemeenschaphavelte.nl 

Rob van den Brink, Voorzi  er 
Dorpsgemeenschap Havelte, 
21 maart 2021
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Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389

Berty de Wit 
gaat op 7 april 2021, na bijna 29 jaar, 
afscheid nemen van onze 
apotheekhoudende huisartsenprak  jk 
in Havelte.                                                                                      

Berty, wat ga je als eerste doen 
wanneer je met pensioen bent?
Verhuizen, zegt ze lachend. Wel in 
Ruinerwold hoor.
Ben je na de opleiding gelijk in een 
apotheek gaan werken?
Ja, in Lochem in een openbare 
apotheek. Na 2 jaar had ik het daar 
wel gezien. Ik wilde de wijde wereld 
in. Samen met een vriendin hadden 
we bedacht om naar Den Haag te 
gaan. Toen mijn vriendin a  aakte, heb 
ik er ook maar vanaf gezien. Het werd 
Stadskanaal. Maar die wijde wereld 
bleef wel door mijn hoofd spelen. 
De keuze viel uiteindelijk op Israël.  
Daar heb ik 3 maand in de Kibboets 
gewerkt. 
Na 6 jaar Stadskanaal werd het 
Ruinerwold.
Ik leerde Eddy kennen, mijn 
latere echtgenoot. Hij woonde in 
Hoogezand-Sappemeer. We zijn 
verhuisd naar Ruinerwold omdat Eddy 
een baan in Meppel kreeg.
En wat ben jij toen gaan doen?
Ik ben gaan werken bij het RUCB 
(Recepten Uitreken en Controle 
Bureau) van de toenmalige 
zorgverzekeraar DNO en apothekers. 

Ons werk bestond uit 
het fi nancieel verwerken 
van recepten die door de 
apotheken waren uitgeleverd 
aan pa  ënten. Toen ik zwanger 
was van onze eerste in 1984 
ben ik gestopt met werken. We 
hebben twee zonen. Jesper, 
hij woont en werkt in Burundi 
(Oost Afrika) en Rik, hij werkt 
in Zwolle en woont samen met 
Marjan in Ruinerwold. 
Op een gegeven moment begint 
het toch wel weer te kriebelen. Je 
wilt weer wat doen. De openbare 
apotheek had ik wel gezien, werken bij 
een apotheekhoudende huisarts leek 
mij een betere keuze.
Het werd Havelte.
Bij dokter Landeweer. Mevrouw 
Landeweer was zelf apotheker 
en zocht hulp voor met name het 
apothekers gedeelte. Eerst een 
jaarcontract. Het is nooit offi  cieel 
verlengd, maar ik ben wel gebleven. 
Kinderopvang was er toen nog 
niet, maar in goed overleg met de 
buren is het allemaal gelukt. Bij de 
apotheekhoudende huisartsenprak  jk 
is het allemaal wat kleinschaliger.
Toen besloten werd om beide 
prak  jken in Havelte samen te 
voegen, ontstond er een heel andere 
prak  jk. Dit was een he  ige periode. 
We hebben nu een prach  g team 
assistenten van diverse lee  ijden. 

In alle jaren is er maar 1 assistente 
vertrokken naar een andere baan, 
dat zegt genoeg toch? Er is in de loop 
der jaren veel veranderd. Drukker, 
strengere regels. De invloed van 
de zorgverzekeringen is heel groot 
geworden en dat is voor de pa  ënt 
niet leuk, maar voor ons ook niet. 
Toekomstplannen?
We gaan zeker Jesper opzoeken in 
Burundi. Op mijn verlanglijstje staat 
nog een reis naar Cuba, om daar rond 
te fi etsen. Fotograferen is een grote 
hobby van mij. Ook zal ik nog wel eens 
langs komen op de prak  jk in Havelte 
want ik heb er 28 ½ jaar met heel veel 
plezier gewerkt. 

Berty we zullen je aanwezigheid in 
de prak  jk zeker missen. Namens alle 
(ex)medewerkers wensen we jou en 
Eddie alle goeds en nog heel veel fi jne 
avonturen. D.D. Heun, H. Vogelzang.
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Het Online Ondernemerscafé Westerveld praat iedereen weer even bij

Het bestuur van S  ch  ng Koepel Ondernemend Westerveld organiseert op donderdagavond 25 maart vanaf 20.00 uur 
een Online Ondernemerscafé gericht op de ondernemers en bestuurders in Westerveld. Het begrip bestuurders kan 
heel breed getrokken worden van een bestuurslid van de sportclub tot een direc  elid van een bedrijf. En ze zijn van 
mening dat het online evenement ook voor heel veel andere geïnteresseerden leuk kan zijn. Het bestuur hee   daarom 
besloten dat iedereen die mee wil kijken ook gra  s mee kan kijken en iedereen die zich aanmeld een speciale link naar 
de livestream ontvangt. 

Aan de spreektafel komen namens 
het Koepelbestuur Annet Varekamp 
en Tom Molenkamp aan het woord 
en Felix van der Gun is uitgenodigd 
om meer te laten zien van het mooie 
nieuwe pla  orm UitWesterveld.nl
wat in december gelanceerd is door 
de Koepel in samenwerking met 
Ondernemersfonds Westerveld. 
Als laatste gast zal Burgemeester 
Rikus Jager aanschuiven om te 
informeren over actuele gemeentelijke 
onderwerpen. 

De sprekers zullen wat verder 
ingaan op de organisa  e en 
vertegenwoordiging van de 
ondernemersclubs in de verschillende 
dorpskernen van de gemeente en 

hoe de rela  e ligt met de Koepel 
en het Ondernemersfonds. Vaak is 
dit nog onduidelijk en weet men 
niet wat er allemaal speelt of welke 
kansen er liggen. Enkele lopende 
projecten worden toegelicht en 
enkele afgeronde projecten worden 
nog even in de spotlight gezet. Via 
een cha  unc  e en WhatsApp is het 
mogelijk om  jdens deze avond mee 
te praten en vragen te stellen.

Het bestuur hee   gemeend dat de 
avond ook nog een speciale wending 
moet krijgen en daarvoor is oud-
hockeybondscoach Marc Lammers 
ingeschakeld. Met al zijn ervaring 
en bijzondere kijk op ondernemen, 
samenwerken en het zien van 

kansen neemt hij de kijkers mee in 
zijn inspirerende wereld met foto’s, 
fi lmpjes en mooie verhalen. 

“Wij hopen hiermee ondanks de 
lockdown en Coronamaatregelen 
toch voor een beetje verbinding 
en saamhorigheid te zorgen in ons 
café”, aldus penningmeester Tom 
Molenkamp. “Meld je dan ook gauw 
aan via www.uitwesterveld.nl
of stuur een e-mail naar tom@
zuiderlichtsupport.nl en zorg dat je 
erbij bent op 25 maart.”

Info: www.ondernemendwesterveld.nl
en via e-mail: 
tom@zuiderlichtsupport.nl 

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

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

Elk onderwerp is goed, mits gefotografeerd in het 
verspreidingsgebied. Als u wilt, kunt u bij uw foto 
een verhaaltje schrijven.

We zien uw inzending graag tegemoet.
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Vernieuwd gedeelte De Veldkei geopend

Op woensdagmiddag 10 maart was er mooie mijlpaal voor De Veldkei: het nieuwe zorgplein en de 

kantoortuin kon worden geopend. Met een toespraak door Corine Volleberg, directeur-bestuurder van Welzijn 

MensenWerk, en de onthulling van de nieuwe entree aan de Veldkamp is het vernieuwde gedeelte van De 

Veldkei offi cieel in gebruik genomen.

Verbinding

De combinatie van welzijn en zorg en daarnaast de verhuur van 

ruimtes aan onder andere zzp’ers draagt de renovatie bij aan de 

verbreding van functies, verduurzaming en een gezonde exploitatie 

van het dorpshuis. Directeur-bestuurder Corine Volleberg benoemde 

in haar openingsspeech de verbinding. “Preventieve activiteiten 

en diensten samen met zorg dichtbij. Elkaar kennen en van elkaar 

leren met waar nodig inzetten om een positieve, gezonde leefstijl te 

realiseren met elkaar.’’

Dienstverlening en service van bibliotheek 

Havelte 
Zo lang de lockdown nog van kracht is, is het inlever- en afhaalpunt 

geopend op woensdag en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur. 

Kunt of durft u niet naar de bibliotheek te komen, dan komen we 

naar u toe. De boeken of andere materialen die u wilt lenen, brengen 

we bij u langs. Heeft u interesse, belt u dan met de bibliotheek op 

088-0128225.

Naast bovenstaande services, zijn er nog tal van online 

mogelijkheden en activiteiten. Voor meer informatie: www.

bibliotheekhavelte.nl.

Win-win

In het zorgplein 

zijn nu onder 

andere 

fysiotherapie, psychologie, thuiszorg, tandtechniek, haptonomie, 

mesologie en craniosacraal-integrale manuele therapie aanwezig. 

In de kantoortuin zijn werkplekken voor Welzijn MensenWerk, de 

drukkerij en zzp’ers. Volleberg noemt het een win-winsituatie voor 

iedereen. ‘’Naast de inhoudelijke samenwerking is het beter voor de 

fi nanciële exploitatie, zodat het dorpshuis voor iedereen bereikbaar 

blijft, ook voor de minder draagkrachtigen onder ons.’’

De raad van toezicht van Welzijn MensenWerk is nog in gesprek met 

de gemeente over de beoogde renovatie van ruimtes behorend bij de 

dorpshuisfunctie van De Veldkei.
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Met kleine stapjes beweegt hij voorzichtig naar de tafel. Als hij eenmaal zit zegt hij:
‘Ik heb maar vijftien procent zicht.’ Om vervolgens na een diepe ademhaling te
vervolgen: ‘Maar daarvoor zit ik hier niet. Ik wil het hebben over het afscheid van
mijn vrouw. Ze is dement en woont niet meer bij mij thuis.’ Ik zie de opluchting in zijn
gezicht dat het hoge woord er uit is. 
Als hij me een jaar later belt om te vertellen dat zijn vrouw is overleden, haal ik hem
op. Hij kan immers zelf niet autorijden. Hij schuifelt voor me uit naar haar kamer. Hij
loopt naar haar toe en geeft haar een kus. Dan draait hij zich om naar mij en zegt:
‘Haar spullen moeten verhuisd worden. Hoe moeten we dat doen met die grote rode
stoel?’ Ik maak er maar een soort van grapje van, dat ik heel veel voor hem wil
regelen de komende dagen, maar dat we het verzorgingshuis beter kunnen vragen
naar een goed adresje voor een verhuizer. 
In de dagen die volgen haal ik hem elke dag thuis op. Tijdens de autoritjes naar zijn
vrouw probeer ik gesprekjes met hem aan te knopen. Maar dat gaat moeizaam.
Meneer geeft nergens echt zijn mening over. Op mijn vragen over hoe zij samen
leefden komen antwoorden als: ‘Zo als bij iedereen.’ Of ‘U weet wel hoe dat gaat.’ 
De zoon die het stel adopteerde, heeft een beperking. Ik ontmoet hem twee dagen
voor de plechtigheid. Praten gaat hem in tegenstelling tot zijn vader juist heel
gemakkelijk af. Ik hoef maar een vraag te stellen en er komt een heel verhaal. 
Zijn vader vult aan. Gelukkig: toch van beide mannen inbreng voor het levensverhaal. 
Op de dag van het afscheid zit meneer weer naast me in de auto. ‘Waar gaan we
heen, gaan we naar mijn vrouw?’, vraagt hij. ‘Dit is de route naar het crematorium.’
leg ik uit. ‘Oh’. Even stil. ‘Ja, dat dacht ik wel.’ 
Na de bijeenkomst stapt één van de schoonzussen op me af. ‘Dat was een mooi
verhaal. Ik heb dingen gehoord die ik nog niet wist. Maar het is wat.’ vervolgt ze. 
‘Vijf broers en allemaal dementerend. Met Gerrit gaat het ook hard‘. Dat blijkt te
meer als ik korte tijd later in het zelfde verzorgingshuis achter twee zussen aan loop
naar de kamer van hun zojuist overleden moeder. Als in de gang ergens een deur open 
staat zie ik hem zitten. Voor zich uit kijkend in de bekende grote rode stoel.     

De rode stoel

Voor het melden van een overlijden
dag en nacht bereikbaar: 06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

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.

VOORGESPREK

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.

UITVAARTBEGELEIDING

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.

NAZORG

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid

samen vorm geven aan een passend afscheid.
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