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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

4 mei herdenking Havelte
“Geef vrijheid door”

Op 4 mei zijn de Nederlandse slachtoff ers van de tweede wereldoorlog en van 
de confl icten en vredesmissies nadien, herdacht. Door de coronamaatregelen 
kon dit niet op de gebruikelijke manier met een herdenkingsbijeenkomst.

In Havelte hee   burgemeester 
Rikus Jager namens de gemeente 
Westerveld en de 43 Gemechani-
seerde Brigade een krans gelegd bij 
het herdenkingsmonument op de 
begraafplaats in Havelte. 
Namens het 4 mei-comité waren 
mevrouw Gerry Spang en de heer 
Henk O  er aanwezig.
Het 4 mei-comité hee   een bloemstuk 

gelegd op het oorlogsgraf van 
Anton W. Siedenburg en bloemen 
geplaatst in de vazen naast het 
herdenkingsmonument.

Wij hopen volgend jaar weer een 
herdenkingsbijeenkomst te kunnen 
houden met gastsprekers, zang, 
muziek en afsluitend de s  lle tocht, 
kranslegging en twee minuten s  lte.
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De volgende Kei verschijnt op 2 juni 2021. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 26 mei  
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

23 mei Online 10.00 uur ds. Aukje Westra
30 mei Online 10.00 uur mw. ds. G. Jongsma (Staphorst)
  6 juni Online 10.00 uur ds. Vijko
13 juni Online 10.00 uur ds. Aukje Westra aandacht voor kinderen

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

SMART VOEDINGSADVIES, voor een gezonde rela  e met eten
Nicolien Klein, 06-52452870, www.smartvoedingsadvies.nl

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

Vers ambachtelijk Italiaans ijs
en natuurlijk heerlijke pizza’s!
Voor menu en openings  jden: zie websiteAutobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

De hond bla  , de kat miauwt, 
het paard hinnikt en de koe loeit.

Er zijn mensen 
die dit allemaal tegelijk kunnen. 

Lorki
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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

Flint
De kleine  en
Deze week vertelde een familielid 
dat zij enorm verlangt naar het 
“oude normaal”. Ze gaf aan niet 
te kunnen wachten op een lange 
en welverdiende vakan  e t.w. een 
verblijf van drie weken in en rond 
het Zuid-Afrikaanse Krugerpark. Het 
observeren van de zgn. Big Five  jdens 
een safari bleek haar droomwens te 
zijn. Dolgraag wil ze, liefst zo spoedig 
mogelijk, de buff el, de leeuw, het 
luipaard, de neushoorn en de olifant 
in “hun” wildernis ontmoeten. Als 
gevolg van enige aarzeling in mijn 
reac  e voelde ik me genoodzaakt na 
te denken over mijn visie op reizen als 
deze. Denkend vanuit de belangen van 
het dier, de mensheid, het milieu, het 
klimaat en onze planeet kies ik voor 
alterna  even. 
Ik kan enorm genieten van The Small 
Ten. Ik ontmoet hen regelma  g in mijn 
tuin en steeds weer roepen zij nieuwe 
vragen op. Het betre  : de vogels, 
vlinders, spinnen, egels, eekhoorns, 
kevers, bijen (hommels), vliegen, 
lieveheersbeestjes en slakken. Mijn 
camera, verrekijker en vergrootglas 
leveren een keur aan gegevens op, 
waardoor ik telkens weer op zoek 
moet naar antwoorden op de vele 
vragen. Via het internet ontdek ik vrij 
veel antwoorden, maar helaas niet 
alle. 
Daar sta ik dan, als zeven  gjarige, 
voormalig gestropdaste stadsbewoner,  
in mijn Drentse tuin, op twee grote 
klompen, waarin mijn sokken telkens 
de neiging hebben zich op te rollen en 
in de neuzen weg te vluchten. Heerlijk. 
Het Krugerpark is er niets bij.

Gheraert Leeu

Burgemeester en wethouders in ac  e op 
Westerveldvoorelkaar
Hoe leuk zou het zijn dat burgermeester Jager, wethouder de Haas of 
één van de andere wethouders bij jou een vrijwilligersklus komt doen? 
Plaats dan direct jouw hulpvraag op het nieuwe vrijwilligerspla  orm 
Westerveldvoorelkaar.nl en misschien komt één van hen jou helpen.

Westerveldvoorelkaar is het 
online pla  orm voor burenhulp, 
vrijwilligerswerk en klusjes of voor 
een ontmoe  ng. Iedereen kan wel 
eens een handje extra gebruiken. 
Een klusje in huis of de tuin, hulp 
met de boodschappen of vervoer, 
samen een gezellig uitje maken of 
spor  ef bezig zijn met een maatje. 
Op Westerveldvoorelkaar kun je 
hulp vragen of iemand hulp bieden 
wanneer jou dat uitkomt, eenmalig, 
iedere week en alles daartussenin!

Op www.westerveldvoorelkaar.nl
zie je in één oogopslag wie hulp 
vraagt en wie hulp biedt. Eenvoudig 
en bovendien gra  s. Hier vind je 
vrijwilligersvacatures, hulpvragen van 
inwoners én aanbod van vrijwilligers.  

Het plaatsen van een hulpvraag of 
hulpaanbod gaat eenvoudig. Kom je 

er toch niet uit? Neem dan contact 
op met Lianne Dolstra, Welzijn 
MensenWerk, 06-10199181 of het 
algemeen nummer: 085-2731444. 
Je kunt ook een e-mail sturen: 
info@westerveldvoorelkaar.nl.

Het college van B&W is enthousiast 
en brengt het pla  orm graag onder 
de aandacht. Bezoek snel de website 
Westerveldvoorelkaar en meld je 
aan! Staat jouw hulpvraag er vóór 
14 juni op? Dan bestaat de kans dat 
wethouder de Haas persoonlijk jou 
komt helpen bij jouw hulpvraag.

Voor meer informa  e over 
Westerveldvoorelkaar en vrijwilligerswerk 
in onze gemeente
kunnen mensen contact opnemen met 
Lianne Dolstra, Welzijn MensenWerk, 
06-10199181, meer informa  e via 
www.westerveldvoorelkaar.nl 

25 mei Ophalen oud papier Havelte
  1 juni De Kei nr. 11
  5 juni  Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
12 juni  Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
15 juni De Kei nr. 12
19 juni Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
22 juni  Algemene Ledenvergadering Dorpsgemeenschap Havelte -

De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
26 juni Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
29 juni De Kei nr. 13

Agenda
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel 

Verenigingsdrukwerk

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u 
bij ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij 
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc. 
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts, 
truien en babyartikelen, zoals slabbetjes, badcapes en knuffels.

reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

Naam ...........................................................................

Adres ...........................................................................

Plaats ...........................................................................

VERLOTING 2017
t.b.v. basisschool 

GROTE VERLOTING 2017

Goedgekeurd door Gemeente De Wolden onder registratienummer:

Z.17-53720/D.17-90790  

€

De trekking zal plaatsvinden op donderdag 1 juni 2017.
NO 0001

NO 0001

Adres ...........................................................................

Plaats ...........................................................................
De trekking zal plaatsvinden op donderdag 1 ju

N  000

Feestcommissie ‘Scheerwolde-Wetering’ e.o.
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VERLOTING

1e prijs  : Stalen ros
2e t/m 10e prijs: Diverse leuke prijzen

Aantal loten: 2500 Prijs per lot: € 1,-

VAN CONCEPT TOT AFWERKINGNoteboomstraat 68
7941 XA  Meppel

T 0522 255 449
drukkerij@kleen.nl Ontwerp | Druk | Print | Reclame

De trekking vindt plaatstijdens de ponymarkt 
op zaterdag 12 augustus 2017om 13.30 uur in defeesttent te Scheerwolde.

Verloting goedgekeurddoor het gemeentebestuurvan Steenwijkerland 

NO- 1001

NO- 1001

ppel drukkerij@kleen.nl Ontwerp | Druk | PrintPrint || Reclam Reclam

Naam:

Adres:

Tel.:

VERKOOP VAN NIEUWE EN 
  GEBRUIKTE AUTO’S
APK-STATION 
ROETMETING
ALLE REPARATIES

J. GROENINK
Kon. Wilhelminalaan 12-14
8384 GH  Wilhelminaoord, tel. 0521 - 382732

www.autobedrijferma.nl

Hotel Gelderingen 
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

Café De KarreCafé De Karre

Tukseweg 186 - 8334 RX  Tuk eg 186 - 8334
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

VOGELVERENIGING  DE EDELZANGER  STEENWIJKERWO

1e prijs € 200,- 4e prijs € 50,-

2e prijs € 125,- 5e prijs € 25,-

3e prijs €   75,- 6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

Aantal loten: 3000. Prijs per lot € 0,50

Trekking 25 november 2017 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

OLD

uni 2017.

eenn

000111

me

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v. Oranje Zwartv.v. Oranje Zwart
Opgericht 1 april 1949



De Kei - 6e jaargang nr. 10 - 19 mei 2021 5

Zes  ende Afrikaloop in Drenthe 
Uniek zevendaags wandelevenement in Nederland met prach  ge 
NIEUWE routes door Drenthe.  
Zoekt u een uitdaging? Dan is dit een kans: zeven dagen wandelen 
in Drenthe. Vier dagen, drie of zelfs één dag mag ook. Voor het 
zes  ende achtereenvolgende jaar organiseert de Andreas Manna 
S  ch  ng (AMS) uit Hoogeveen de Afrikaloop. 

Al jaren komen mensen uit heel 
Nederland om de sfeer te proeven van 
dit gezellige en goed georganiseerde 
wandelevenement. Al wandelend 
passeren wandelaars prach  ge 
natuurgebieden, historische plaatsen 
en oude wandelpaden in Drenthe. 
Het is de enige zevendaagse 
georganiseerde wandeltocht in 
Nederland, dat maakt de Afrikaloop 
uniek. Dagelijks is er keuze uit 
4 etappes van 10,  15, 25 en 35 
km. De start en fi nish is elke dag 
vanuit een ander dorp of andere 
plaats. Dit is in, respec  evelijk de 7 
opeenvolgende plaatsen. De eerste 
dag in Hoogeveen, daarna vervolgens 
in De Wijk, Ruinerwold, Uff elte, 
Beilen, Pesse, Echten. De dag dat u 
meewandelt is het adres van start en 
fi nish dezelfde. Het wandelevenement 
vindt plaats in de herfstvakan  e regio 
noord Nederland van 16 tot en met 
22 oktober 2021. De Afrikaloop is 
aangesloten bij de wandelbond SGWB. 

Deelname  
De wandelaar kiest zelf hoeveel dagen 
wordt gewandeld. Per dag kan men 
kiezen uit routes van 10, 15, 25 of 35 
kilometer. Wanneer de gehele week 
wordt gewandeld, legt de wandelaar 
een traject af tussen de 70 en 250 
kilometer. Op elke route zijn onderweg 
pauzeplaatsen met toilet en er is 

gelegenheid voor een 
kopje koffi  e of thee. 
Ondertussen geniet 
de wandelaar van de 
noordelijke gastvrijheid. 
Bij alles worden de, op 
dat moment geldende 
regels betreff ende COVID-
19 in acht genomen. 
In verband met deze 
regels worden er ook dit 
jaar door de AMS geen 
overnach  ngen in de 
dorpen verzorgd.  
Toch is er een 
mogelijkheid om 
te overnachten. Minicamping 
Schonewille in Nieuweroord hee   zijn 
hulp aangeboden. Een plaats van rust, 
ruimte en veel natuur. De camping 
ligt niet ver van de startplaatsen 
waar de Afrikaloop dagelijks begint 
en eindigt. Tegen een bedrag van € 
20,00 per overnach  ng kunt u een 
staanplaats boeken, ongeacht het 
aantal personen. U zorgt zelf voor 
bijvoorbeeld een caravan, tent of 
camper. Dit bedrag, evenals het 
inschrijfgeld voor het wandelen, komt 
geheel ten goede aan de kinderen in 
nood in Kenia en Oeganda, waarvoor 
de Afrikaloop wordt georganiseerd. De 
gezellige sfeer, de goede verzorging en 
het enthousiasme van de vrijwilligers 
zijn onveranderd en zij zien naar u uit. 

Informa  e
Op de website van de Andreas Manna 
S  ch  ng is alle informa  e te vinden 
over de Afrikaloop 
(www.andreasmanna.org/afrikaloop) 
en wordt steeds het laatste nieuws 
vermeld. Deelnemers melden zich aan 
via de website. Klik op Afrikaloop voor 
informa  e, lees daar de verslagen 
en bekijk de foto’s van wandelaars 
die eerder meeliepen. Ook op de 
facebookpagina van de Afrikaloop kan 
men alles volgen. Voor aanmeldingen 
of meer informa  e, neemt u contact 
op met Krista Schu  e, tel.: 06 29 
393 614 of door een mailtje naar: 
afrikaloop@andreasmanna.org.

Havelte

Sportshirt 
‘Hunebedden’
Sportshirt bedrukt in wit met op de achterzijde 
plaatsnamen van wereldsteden, waaronder Havelte 
en op de voorzijde een afbeelding van de Hunebedden.

Verkrijgbaar in dames- en herenmodel. 

€ 34,-

Te bestellen op
https://ilovemeppel.nl/havelte
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Een ‘Kei’ van een foto

We hebben een jaar geleden een uilenkast opgehangen in de tuin in de hoop dat... Wat schetst afgelopen week onze 
verbazing, de eekhoorn had hem in beslag genomen om te kunnen bevallen. Er waren minimaal 2 baby's. Het was enig om 
dit voor het eerst van zo dichtbij mee te maken.

Klusbus
Martijn

Voor klusjes in en rond het huis

Martijn Haveman
Tel. 06 33 67 40 73

Foto: Bob van ’t Hoff  

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.

S  ch  ng Vrienden v/h Chamadron organiseert:
Chamadronconcerten 2021
De concertdata:    
5 juni, 12 juni, 19 juni, 26 juni, 3 juli, 
10 juli en 17 juli is Cees Roubos de chamadronist
24 juli, 31 juli, 7 augustus, 14 augustus: Gastspeler
21 augustus: Jaap Heeringa Dokkum
28 augustus: Gastspeler
4 september en 11 september: Cees Roubos

Tijd: 16.00 tot 16.35 uur
Dit zijn openluchtconcerten, er is geen toegang tot de toren 
(corona). 
Ook hier geldt: 1,5 m afstand, er staan stoelen klaar.
Loka  e: Clemenskerk, Uff elterkerkweg 1, 7971 PP  Havelte.
Info: Arend Nijmeijer, tel. 0521-343418
www.chamadron.nl

Tanka
Naast de sloot in Darp,

waar de snoek het water klie   
in de ochtendzon, 

staan twee Belgische koeien 
met uitpuilende billen.

Louis

(Tanka: Japanse dichtvorm: 
5,7,5,7,7 le  ergrepen per regel.)
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Drie genomineerden voor Drentse Talentprijs Cultuur
De band Blackbriar, beeldend kunstenaar Ilana de Boer en dichter Iduna Paalman zijn genomineerd voor de Drentse 
Talentprijs Cultuur. Dit hee   S  ch  ng Kunst & Cultuur bekend gemaakt die de prijs dit jaar voor de elfde keer uitreikt. 
De winnaar wordt voor de zomervakan  e in het zonnetje gezet. 
De winnaar van de Drentse Talentprijs Cultuur ontvangt 2.500 euro om in te ze  en voor verdere ontwikkeling en een 
sculptuur. De andere twee genomineerden ontvangen elk 500 euro.

Blackbriar 
Eén van de drie genomineerden is 
de gothic rockband Blackbriar uit 
Assen. De band  mmert al een  jdje 
aan de weg en hee   in eigen beheer 
nummers en video’s uitgebracht die 
miljoenen kijkers trekken van over de 
hele wereld. In 2020 ze  e de band 
een crowdfunding op om de opname 
van een debuutalbum te bekos  gen. 
Binnen één dag werd het stree  edrag 
van 25.000 euro opgehaald en de 
dagen erna liep het bedrag op tot 
70.000 euro. Het album werd enkele 
weken geleden gepresenteerd.

Ilana de Boer 
De 26-jarige Ilana de Boer uit 
Assen won in 2020 de  tel 
Amateurkunstenaar van Drenthe. 
Sinds 2014 schildert Ilana. Ook maakt 
zij beelden. De meeste van haar 
werken zijn fi gura  ef, waarin ze vooral 
wil laten zien dat iets moois niet 
perfect hoe   te zijn. 

Iduna Paalman 
Iduna Paalman uit Rolde sleepte 
met haar gedichtenbundel ‘De 
grom uit de hond halen’ de 
Poëziedebuutprijs 2020 in de wacht. 
De 30-jarige Paalman werd in 2019 
door de Volkskrant uitgeroepen tot 
literatuurtalent van het jaar. 

Vanuit heel Drenthe zijn 161 voordrachten voor de Talentprijs geweest voor 27 
verschillende kandidaten. De Drentse jury hee   bij de beoordeling gelet op de 
presta  e in 2020, de mogelijke ar  s  eke ontwikkeling en de poten  e om door 
te groeien. In 2020 won Mare Keja (cello) uit Anderen de prijs, het jaar daarvoor 
beeldend kunstenaar Anne-Will Lu  ing (beeldende kunst) uit Nieuw-Amsterdam 
en in 2018 Willemien Dijkstra uit Sleen (musical).

Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389
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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

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. 

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.

Het is in de hele vroege ochtend als ik haar in mijn ooghoek voorbij zie flitsen. Ik zit
bij haar ouders en oom en tante, om de eerste stappen te bespreken die gezet
moeten worden nu haar opa is overleden. Haar oma is samen met de mensen van
Buurtzorg, die hem verzorgen en aankleden.

Hij was een man die niet hield van poespas, wordt me al snel duidelijk. Gesteld op
eenvoud. En zijn vrouw en kinderen volgen zijn wensen wat dat betreft volledig. Zij
lijkt veel op haar opa. Liever niet te veel onder de mensen, maar juist graag op
zichzelf. Dat verbond hen ook. 

Al snel komt ter sprake dat de familie hem graag met de onlangs aangeschafte
bedrijfsauto naar het crematorium wil brengen. Ik vraag of ik de auto even mag
zien. Als we er omheen staan, vertelt de familie dat zij, zijn kleindochter die sinds
een poosje haar rijbewijs heeft, nog zo graag een rondje met hem had willen rijden,
in deze nieuwe auto. Het kwam er niet meer van.  Ik vraag of zij haar opa dan naar
het crematorium wil rijden. Ze moet erover nadenken. In de dagen die volgen is het
gezin veel samen. Ze delen herinneringen, koken en zitten samen aan tafel. Ze
spelen spelletjes. Sjoelen, wat ze samen met opa zo graag deden. Elke dag ga ik
even naar ze toe, regelen we de praktische zaken en luister ik naar de verhalen.
Haar vraag ik af en toe of ze het al weet, of ze gaat rijden. Telkens heeft ze nog
geen besluit genomen, waarop ik elke keer benoem dat dat oké is.

VOORGESPREK

 Eenvoud

Een plechtigheid komt er niet, want hij had zelf een hekel aan uitvaarten. Vanuit zijn eigen huis wordt hij door
zijn gezin naar het crematorium gebracht. Daaraan voorafgaand drinken ze koffie met elkaar. Precies zoals hij
het gewild zou hebben. Ik meld me bij de familie op het afgesproken tijdstip. De bedrijfsauto staat klaar aan het
begin van de stoet met auto’s. Op de voorbank gaan zijn drie kleindochters zitten: opa’s grootste trots. Zij zit
achter het stuur. 

De stoet rijdt een route die hij graag reed, omdat die ging langs zoveel plekken waar hij als rietdekker heeft
gewerkt. Wanneer de familie bij het crematorium aankomt begeleid ik hen naar de ruimte die zij mogen gebruiken 
om afscheid te nemen. Het gezin is ontroer  als ze in krullende, goudkleurige letters de naam van de ruimte op de 
deur zien staan: ‘De Rietlanden.’ 

Het blijkt maar weer eens dat eenvoud 
van ongekende schoonheid kan zijn. 
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