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Jacqueline’s haarmode

Bosweg 17

7973 KZ Darp

0521 342 250

0521 34 46 54

We zijn een leuke en gevarieerde 
groep van 16 personen. 
De mondharmonicaspelers spelen 
samen met twee gitaristen en twee 
trekharmonica’s. Dit alles onder 
leiding van onze dirigent Chris 
Heidema. 
We spelen véél (oude) bekende 
liedjes. Wij brengen een mooi en goed 
muzikaal programma en treden graag 

voor u op. Iedereen die van muziek 
houdt, kan hiervan mee genieten.
Iedereen die zin hee   om mee te 
doen, te luisteren of die informa  e wil 
hebben, is van harte welkom op de 
vrijdagochtend van 10.00 tot 
11.30 uur in “De Veldkei”.
Telefonisch zijn we te bereiken onder 
de nummers (0521) 85 29 22 en 
(0522) 28 23 24.

Mogen we ons even voorstellen....
Wij zijn de mondharmonicaclub “De Deurdouwers” uit Havelte. We zijn 
opgericht op 1 oktober 1991. Wekelijks oefenen we op de vrijdagmorgen in het 
dorpshuis “De Veldkei” in Havelte. 

Aankondiging: 
Schoolkor  altoernooi 2021 (jubileumedi  e)
Na een jaar te hebben s  lgezeten, kunnen de kor  alverenigingen KORU 
uit Uff elte en MV uit Wapserveen eindelijk weer een schoolkor  altoernooi 
organiseren. Het is ook nog eens een bijzondere edi  e, want het is het 40e jaar 
waarin het schoolkor  altoernooi wordt gehouden! Het toernooi zal dit jaar 
plaatsvinden op woensdagmiddag 6 oktober op het sportveld van Uff elte. 
We starten om 14.30 uur met de eerste wedstrijden. 

Alle basisschoolleerlingen van groep 
3 t/m groep 8 zijn uitgenodigd om 
mee te doen. De scholen hebben 
de offi  ciële uitnodiging inmiddels 
ontvangen. Geef je samen met je 

vriendjes en vriendinnetjes op bij 
je meester of juf en doe ook mee! 
We hopen dat we jullie op 6 oktober 
allemaal mogen verwelkomen in 
Uff elte.   
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De volgende Kei verschijnt op 22 september 2021. 
Kopij hiervoor uiterlijk woensdag 15 september  
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

12 sept. Havelte 10.00 uur ds. Aukje Westra 
   aandacht voor kinderen
19 sept.  Havelte 10.00 uur dhr. D.S. de Vries (Leeuwarden)
26 sept. Havelte 10.00 uur ds. Vijko Top 
  3 okt. Uff elte (onder voorbehoud) 10.00 uur ds. Aukje Westra

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

MUZIEKSPEL, prak  jk 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)

Beweeggroep 55+ Havelte start 7 september
Wilt u komende herfst en winter lekker bewegen met een gezellig groepje mensen? 
Meldt u dan aan bij de beweeggroep 55+ van S.V. Dynamiek in Havelte. Vanaf 7 september kunt u elke dinsdag van 
14.15 uur tot 15.15 uur komen sporten onder de bezielende leiding van Norbert Baas. 

Er worden gevarieerde sport-, en 
beweegoefeningen aangeboden. Voor 
iedereen is er de mogelijkheid om 
mee te doen op eigen niveau. 
De lessen worden gegeven in de 
MFA Meesters Erve aan de Havelter 

Schapendri   22-c in Havelte.
De kosten bedragen 20 euro per 
maand. Voor nieuwe aanmeldingen 
zijn de eerste 2 proefl essen gra  s. 
Hee   u interesse en/of wilt u meer 
informa  e? Neem dan contact 

op met Beweegcoach Tim Jansen 
van de gemeente Westerveld via 
14 0521 óf via beweegcoaches@
gemeentewesterveld.nl.
We hopen u te kunnen verwelkomen. 

Haiku
Pronkend in het licht

toont de pauw zijn pracht en praal
aan de boerderij.

Louis
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lAlles voor uw club!

Reclameborden
Textieldruk
Clubbladen

Lotenbloks
Websitebouw

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

Informa  emiddag cursus keramiek
Al meer dan 20 jaar is Anna Selderijk met keramiek bezig. Haar specialiteit 
is het opbouwen van grote po  en en beelden, in het verleden voornamelijk 
draken. In de loop van de  jd hee   ze met veel verschillende technieken 
gewerkt. Zij draagt graag haar ervaring met klei en vormgeving over in 
cursussen en workshops.

Zaterdagmiddag 11 september van 
14.00 tot 16.00 uur kunt u haar atelier 
bezich  gen en informa  e krijgen 
over de cursussen. Het adres is 
Lindenlaan 67, Uff elte.

Vanaf 20 september beginnen 
de cursussen, meer informa  e is te 
vinden op de website: 
annaselderijk.nl.

Flint

Gerard
Onlangs zag ik een herhaling van het 
programma “Waar is de medaille?” 
Frank Evenblij interviewde de lokale 
atle  ekgrootheid Gerard Nijboer. 
Staande naast het grootste hunebed in 
Havelte, vertelde Gerard hoe hij, mede 
geïnspireerd door de mooie omgeving 
en zijn toenmalige vriendin uit Havelte, 
vele kilometers trainde in en rondom 
Havelte. Europees goud en olympisch 
zilver vormden een schi  erend 
resultaat. Als ik Gerard een enkele 
keer zie bij AH, denk ik weer terug aan 
de spannende TV uitzendingen. Het 
moment waarop hij zijn veter opnieuw 
strikte, vergeet ik nooit.
Als bescheiden recreant heb ik de 
afgelopen jaren nadrukkelijk ervaren 
dat hardlopen een van de meest 
nu   ge ac  viteiten was en is voor mijn 
lichaam en mijn geest. Weinig aanleg 
voor teamsporten, niet veel animo 
voor spelletjes en een zeer beperkte 
behoe  e aan wedijveren, zorgen 
ervoor dat op spor  ef gebied alleen 
langeafstandslopen heel goed bij me 
past. Het stellen van een bescheiden 
persoonlijk doel bij elke loopje gee   
voldoening. Goed te zien dat in de 
prach  ge regio Havelte veel joggers in 
alle lee  ijdscategorieën ac  ef zijn. Ook 
al loopt de  jd per kilometer terug, 
het genot wordt er niet minder om. Ik 
vind het niet erg om alleen te zijn en 
om een poosje aan niets te denken. 
Tijdens het lopen heb ik nauwelijks 
noemenswaardige gedachten. Wel blijk 
ik achteraf soms zorgen en wrevel te 
zijn kwijtgeraakt. Lopen door de eigen 
s  lte en leegte, van harte aanbevolen.

Gheraert Leeu

Winterkinderkleding- en speelgoedbeurs Havelte 
afgelast
De werkgroep Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Havelte hee   helaas moeten 
besluiten de kledingbeurs die begin oktober gepland stond, te annuleren. 
Vanwege de nog geldende COVID-19 maatregelen,  is het niet mogelijk om de 
winteredi  e van de kledingbeurs door te laten gaan. 

De eerstvolgende zomerkleding en – 
speelgoedbeurs staat gepland voor 
vrijdagavond 8 april en zaterdag 9 

april 2022. Voor meer informa  e en 
updates: h  ps://www.facebook.com/
kledingbeurs.havelte/

Foto: Geke Kiers

Samen 
op de duofi ets
Vanuit ‘samen op 
de duofi ets’ ging de 
fi etstocht afgelopen 
vrijdag over de 
bloeiende heide. 

Voor iedereen een 
prach  g schouwspel en 
dat geldt zeker voor de 
de duofi etsdeelnemers. 
Samen met een 
vrijwilliger komen ze 
fi etsend op plekken waar 
ze anders moeilijk zelfstandig kunnen komen.
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Uw tuin... onze zorg!

hoveniersbedrijf
groenvoorzieningsbedrijf

boomverzorging

www.comfortuin.nl
Havelte - Meppel
0522 255 389

Een ‘Kei’ van een foto
Foto's: Erik-Jan Feenstra

Inzamelingsac  e “Op een lege maag kun je niet leren”. 
Het aantal huishoudens in Nederland dat voedselhulp krijgt van de voedselbank is in 2020 met 7,2% gestegen. Achter 
deze toename zit ook een grote groep kinderen. Het aantal kinderen t/m 17 jaar die a  ankelijk zijn van de voedselbank 
steeg in 2020 met 9,3% ( 36.858 kinderen).
Speciaal voor deze kinderen, start vandaag de grote landelijke ac  e gericht op het ontbijt “Op een lege maag kun je niet 
leren”. Geen enkel kind zou met een lege maag naar school mogen gaan. De ac  e duurt t/m 12 september. 

Klanten kunnen in 660 winkels van 
Albert Heijn, verspreid over heel 
Nederland, ontbijtproducten doneren 
aan de lokale voedselbanken. 
Alle producten zijn gericht op een 
voedzaam ontbijt voor gezinnen met 
kinderen. 
Ook in Westerveld zijn kinderen 
helaas a  ankelijk van voedselhulp. 
Voedselbank Westerveld steunt samen 
met haar vrijwilligers deze kinderen 
en hun gezinnen door 2-wekelijks 

voedsel te verstrekken uit gedoneerde 
middelen. In Havelte en omstreken 
kunnen inwoners ook meedoen 
aan de inzamelingsac  e. Daarmee 
is voedselbank Westerveld enorm 
geholpen. Je vindt de ac  eproducten 
bij Albert Heijn Abe Brouwer, 
Dorpsstraat 36 Havelte. 
De doelstelling van de voedselbank 
is tweeledig: het bieden van directe 
voedselhulp aan de armste mensen 
en het voorkomen van verspilling van 

goed voedsel. Om in aanmerking te 
komen voor voedsel mag men als 
alleenstaande, na a  rek van vaste 
lasten zoals huur, gas, water, licht en 
verzekering, niet meer dan 230 euro 
per maand overhouden. 
Voor gezinnen is de norm ruimer. 
De voedselbank hee   in 2020 ruim 
50 miljoen producten uitgedeeld. 
Het werk wordt gedaan door bijna 
13.000 onbetaalde vrijwilligers.
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OERac  viteiten
Het OERmuseum organiseert in september een paar leuke ac  viteiten:
Op zaterdag 11 september heb je maar liefst de keuze uit twee 
OERwandelingen. Op 12 september is een excursie op het Koelingsveld gepland 
en op 18 september is er een workshop “urnen maken” in het OERmuseum. 
De OERwandeling in Diever op 11 september start om 14.00 uur bij het 
Oermuseum, Brink 7.

Je loopt met een ervaren gids vanaf 
het museum en ga je rich  ng het 
hunebed aan de Groningerweg en 
vervolgens loop je via de loca  e 
van een door professor Van Giff en 
opgegraven steenkist, en langs een 
gra  euvel. Daarna wandel je over 
het landgoed De Heezeberg met 
prach  ge stuwwallen. Je eindigt in 
het oude Diever en gaat uiteindelijk 
weer terug naar het museum. Je komt 
veel te weten over het ontstaan van 
het landschap zoals dat nu te zien is, 
enerzijds door de natuur gevormd, 
anderzijds door de mens veranderd... 
En natuurlijk zie je de bijzondere 
nalatenschappen uit de prehistorie. De 
gids zal je er alles over vertellen. 
Op zaterdag 11 september is er ook 
een OERwandeling gepland op de 
Havelterberg. Onder leiding van een 
gids krijg je  jdens een wandeling 
van ca. 2 uur uitleg over het ontstaan 
van het landschap en het leven van 
de OERbewoners van onze regio. De 
excursie voert je onder meer over de 
adembenemend mooie Havelterberg, 
een aardkundig monument uit de 
een na laatste ijs  jd, langs groepen 
gra  euvels en prach  ge hunebedden. 
Daarnaast zie je in het gebied nog 
diverse sporen van de Tweede 
Wereldoorlog, zoals bomkraters, 
hangars en een landingsbaan. Op 
deze historische plekken ontwikkelen 
zich bijzondere natuurwaarden. De 
OERwandeling op de Havelterberg 

begint om 14.00 uur bij de 
“Toegangspoort Hol  ngerveld”. De 
toegangspoort vind je net ten noorden 
van Havelte aan de doorgaande weg 
(Helomaweg 18, Havelte) rich  ng 
Wapse-Frederiksoord-Vledder. Er is 
een groot en gra  s parkeerterrein. 
De gids wacht bij het Toeris  sch 
Informa  ecentrum. 
Op 12 sept. Is een  excursie op 
het Koelingsveld gepland. Het 
Koelingsveld is een van de grotere 
urnenvelden in Zuidwest-Drenthe. 
Bezoek onder leiding van een gids 
het urnenveld “Koelingsveld”. Je krijgt 
uitleg over boomkisten, gra  euvels, 
urnenvelden, brandheuvels en het 
leven in die  jd. De excursie is gepland 
van 14.00 tot 16.00 uur. Verzamelen 
bij: hoek Madeweg/Heidemaatsweg in 
Vledder. 
Op 18 september organiseert het 
OERmuseum een Workshop “urnen 
maken”. Maak je eigen urn, zoals die 
ook in de OER  jd werd gemaakt. Een 
workshop voor alle lee  ijden onder 
leiding van een deskundige van het 
OERmuseum. De workshop vindt 
plaats in het OERmuseum, Brink7 in 
Diever. De kosten van oerwandeling, 
excurs ie en workshop zijn € 5,- p.p. 
Wandelingen en excursie reserveren 
via: wandelingen@oermuseum.
nl. Workshop reserveren via: 
workshops@oermuseum.nl. Voor 
meer info: www.oermuseum.nl
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 Scan-, print- en kopieerservice van

Bouwtekeningen

T 0522 255449

World Cleanup Day
Zaterdag 18 september is het World 
Cleanup Day. Doet u ook mee? 

Wij -Hans en Joke, bewoners van 
Uff elte- gaan hier aan meedoen door 
zwerfafval in Uff elte op te ruimen. Wij 
kunnen niet het hele dorp ontdoen 
van zwerfafval, dus zou het leuk 
zijn als er meerdere mensen aan 
meehelpen. 
De bedoeling van World Cleanup 
Day is ook om meer inzicht te krijgen 
in zwerfafval. Door middel van de 
Li  era  -app wordt het zwerfafval 
bij de vindplaats geregistreerd. Wij 
vinden overigens dat het in ons dorp 
erg meevalt met het zwerfafval, maar 
er ligt al  jd wel wat met name langs 
de Rijksweg. 

De gemeente Westerveld hee   ons 
grijpers, hesjes, handschoenen en 
afvalzakken ter beschikking gesteld. 
Daar zijn we erg blij mee. Weet u een 
loca  e waar zwerfafval ligt, laat het 
ons weten. 

Aanmeldingen kunnen via 
bovengenoemde website onder 
‘Schoon Uff elte’ of  met een mailtje 
naar jsietses@outlook.com. Doe dit 
uiterlijk een week van tevoren, zodat 
we zo nodig  jdig extra materiaal 
kunnen bestellen. 

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, its gefotografeerd 
in het verspreidingsgebied. 
We zien uw inzending graag tegemoet.
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Autobedrijf | Tankstation

KOOPS
APK

Onderhoud - Reparatie
Airco

Accu’s - Banden - Uitlaten

Tanken - Wassen - Shoppen

Bakkerij 
het

Uffeltje

SCHOOLSTRAAT 36

WINKEL OPEN: 
MA-VR   1 /
ZA    1 /

ZO AFHALE /11 * 
*DAG ERVOOR BESTELD

BEZORGEN IN UFFELTE
MA-ZA OP BESTELLING

BESTELLEN:
18 76 18 82

APPELTAART

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

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

Nu op donderdag t/m zondag 
heerlijk Italiaans ijs en verse pizza’s
Voor menu en openings  jden: zie website

Bijzondere waarneming 
Hol  ngerveld 31-8-2021
Voor de eerste maal is door mij de 
Hoornaarroofvlieg waargenomen.
In het gebied in korte  jd negen 
exemplaren gefotografeerd, 
waaronder tweemaal exemplaren in 
paring (in copula) zo de term is. Als 
parende exemplaren gaan vliegen 
dan schrik je wel even van de groo  e. 

Bij de invoering op waarneming.nl 
dacht ik dat ik twee exemplaren van 
de Hoornaarroofvlieg had ingevoerd, 
doch blijkens het commentaar van 
een validator, bleek het iets anders 
te liggen. Eén exemplaar is de 
zeldzame Gouden dennenstamjager. 
Commentaar luidde als volgt: Beste 
R. Brandsma, op de 2e foto staat een 
gouden stamjager. Graag een aparte 
melding hiervan maken.  

R. Brandsma, Havelte

Hoornaarroofvlieg

Gouden dennenstamjager

Filmvertoning 
in de Veldkei
Het fi lmseizoen begint weer na een 
lange Coronapauze. In de Veldkei 
vertonen wij vrijdag 10 september 
de fi lm: Fisherman’s Friends.
Een hartverwarmende fi lm gebaseerd 
op het waargebeurde verhaal van 
een groep vissers uit Cornwall 
die onverwacht de hitlijsten van 
Engeland bestormden met hun 
zeemansliederen.
Een leuke feelgood movie aan de 
prach  ge kust van Engeland.
De fi lm wordt vertoond op vrijdag 
10 september, aanvang 20.00 uur in de 
Veldkei te Havelte. De zaal is open om 
19.30 uur. De kosten zijn € 7.50 p.p.
Reserveren kan bij Lourens Koomans: 
telefoon: 0521 340460 of email: 
koomans@wxs.nl
I.v.m. met de coronasitua  e is het 
aantal deelnemers beperkt. Dus 
het is verstandig om te reserveren. 
De zaalopstelling is ook aangepast 
(op 1,5 meter stoelafstand) en 
het ven  la  esysteem is volledig 
vernieuwd en aangepast aan de 
overheidseisen.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Adverteren?



De Kei - 6e jaargang nr. 16 - 8 september 2021 7

Opening zwaluwproject donderdag 23 september om 14.30 uur in De Veldkei! 
Komt u ook?
In de vorige Kei heb ik verteld over mijn eerste kennismaking met het mooie Havelte. 
Sinds het voorjaar ben ik (Judith Schmidt) in Havelte betrokken bij het project Vlieg Zwaluw, Vlieg! U hebt er vast wel 
iets over gehoord of gelezen?
In het kort: basisschoolkinderen en senioren maken samen een groot mobile van houten zwaluwen, die ze allemaal op 
hun eigen manier beschilderen en versieren. Ook maakt ieder een tekening of andere verbeelding van een herinnering 
of gedachte aan ‘de zwaluw’.

Toen ik alle versierde 
zwaluwen van de 
kinderen weer had 
opgehaald, mocht 

ik de pakketjes 
met crea  eve 

materialen 
naar de deelnemers 

brengen die zich hadden 
opgegeven om mee te doen.
In hun pakketje zat ook een zwaluw 
die de kinderen al aan 1 kant hadden 
beschilderd. 
Samen beschilderden senioren en 
kinderen dus een zwaluw, maar ze 
maakten er ook eentje ieder voor zich.
Met als resultaat dat er straks een 
mobile is van circa 65 gekleurde 
zwaluwen bij elkaar. Dat zal een vrolijk 
gezicht zijn als het hangt!
Ook worden alle tekeningen 
met herinneringen en verhalen 
tentoongesteld. Dat zullen er zo’n 40 
zijn, gemaakt door jong en oud.

Met het wegbrengen en ophalen 
van de pakketjes en de beschilderde 
zwaluwen sprak ik de meeste mensen 
wat langer.
Ik ontmoe  e een dappere mevrouw 
die zojuist lelijk gevallen was, maar 
de moed erin hield (en gelukkig 
inderdaad snel aan de beterende 
hand was), en een meneer die een 
interessant verhaal wist te vertellen 
over het schilderij in zijn gang, dat ik 
zo mooi vond.
Er was een meneer met een prach  g 
zwaluwverhaal uit zijn jeugd, maar 
dat kan ik hier niet verklappen: hij 
hee   het op het herinneringspapier 
geschreven! U kunt het lezen op de 
tentoonstelling in De Veldkei (vanaf 23 
september).
Ook bijzonder vond ik de meneer die 
graag mee wilde doen, maar die het 
uiteindelijk toch wel las  g vond omdat 
zijn handen niet meer precies deden 
wat hij wilde. Samen hebben we zijn 
zwaluwen nog verder gekleurd: zo zie 

je maar weer: samen kom je verder!
Ik sprak mensen met prach  ge tuinen, 
waar ik een kleine rondleiding kreeg. 
Vol kleur en vlinders en vogels en 
vogelhuisjes met jongen.
Ik sprak een meneer die fantas  sche 
modelspoortreinen hee   gebouwd 
van blik en andere materiaal (ja zelf 
gezien in het fotoboek!). 
Ik sprak twee mevrouwen die 
ambachtelijke schildertechnieken 
kenden om de zwaluwen mee te 
versieren en hiermee hun zwaluwen 
mooi hebben gemaakt. 
Er waren mensen die al vaak hadden 
geschilderd en anderen die het nog 
nooit hadden gedaan en hulp hadden 
gevraagd van de kleinkinderen, heel 
gezellig.
Ik kreeg hier en daar thee en daarbij 
ook een keer verhalen over de 
kuns  ge voorwerpen in het huis: 
toevallig allemaal vogels (dus mooi in 
het thema) en bij elke vogel hoorde 
een historie..!
Ook kwamen er soms verdrie  ge 
verhalen voorbij. Wat hebben de 
mensen toch een boel meegemaakt... 
En wat zijn de mensen dapper. Niet 
opgeven, en bezig blijven met de 
mooie dingen in het leven, zeggen ze 
allemaal. En crea  ef zijn helpt hierbij 
ook: de zinnen verze  en en iets nieuw 
leren of doen.
Zoals meedoen met het 
zwaluwproject. Dat is een van de 
dingen waarom dit project in het leven 
is geroepen: we nodigen de mensen 
uit om samen ergens deel van uit te 
maken en verhalen te delen.

Komt u allemaal kijken naar wat we 
er samen van hebben gemaakt? 
Iedereen is welkom.
De feestelijke presenta  e van alle 
gemaakte kunstwerken en het 
complete mobile is 
donderdag 23 september, 
om 14.30 uur in Dorpshuis De Veldkei.

Er zullen deze dag voor jong en oud 
verschillende ac  viteiten zijn rondom 
het zwaluwthema:

10.00-11.00 uur ZWALUWLEZING 
Bert Noorman van Vogelwacht Uff elte 
gee   een interessante lezing over 
diverse soorten zwaluwen die in de 
regio te zien zijn.

11.15-12.30 uur 
WORKSHOP VOLKSKUNST
Anneke Mulder deelt haar kennis over 
volkskunst-schilderen in een workshop 
waarbij u ansichtkaarten maakt in 
deze bijzondere ambachtelijke s  jl: 
kleurige bloemen schilderen.

13.00-14.15 uur 
CREATIEVE WORKSHOP
Hiervan wordt de inhoud nog op 
posters bekend gemaakt (wegens 
onvoorziene omstandigheden kon de 
geplande workshop niet doorgaan, 
maar we werken aan een net zo leuke 
vervanger).

Alle ac  viteiten zijn geschikt voor 
iedereen en gra  s toegankelijk! Je 
hoe   je niet aan te melden, maar vol 
is vol.

15.00-16.00 uur KINDERACTIVITEIT
Na de feestelijke presenta  e van 
het mobile (dat, als het goed is, 
buiten in een grote boom 
komt te hangen!) en 
de kunstwerken, 
kunnen kinderen 
gezamenlijk, 
onder leiding 
van en met een 
kunstenaar de 
lange trektocht van 
de zwaluw verbeelden op 
een heeeeeeele lange strook 
papier. Wat zien ze onderweg? 
Wat maken ze mee? Hierbij 
mogen ook ouderen gerust aanhaken.
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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.

Ze oogt klein en kwetsbaar in haar nachtgewaad. Na 92 jaar is haar leven voorbij.
Haar twee dochters en schoondochter mag ik begeleiden als zij haar de laatste
verzorging geven. Ze wordt liefdevol door hen gewassen en krijgt de kleding aan 
die met aandacht voor haar is gekozen. De sfeer is ontspannen. Er is ruimte voor
ontroering maar ook voor een lach. Met een beetje make up lijkt ze tenslotte weer
op de krachtige dame die ze tijdens haar leven was. 

Het groene
boekje

Als het moment gekomen is om haar over te brengen naar het rouwcentrum rijdt één van haar
dochters met haar moeder mee in de rouwauto. Als ze mij bij de locatie weer ziet fluistert ze zachtjes:
‘Wat is dit mooi zo!’ 
De volgende dag zit ik met de drie kinderen en hun levenspartners aan tafel. Ze vertellen me over de
bijzondere vondst die ze die ochtend deden op de kamer van moeder: een klein groen boekje. 
Eén blaadje is er uit gescheurd. Op het volgende staat een ontroerende en intens liefdevolle
afscheidsrede. Ik krijg het boekje voorzichtig overhandigd en lees de woorden van een moeder, 
een oma aan haar naasten. 
Het ontroert me. Niet alleen de woorden, maar ook dat de familie die met me deelt. 
Deze tekst zal in de dienst worden uitgesproken, besluiten de kinderen. Samen met nog een schrijven
dat ze van haar vonden: over hoe ze gewild zou hebben dat de wereld er uit zou zien als ze dat
simpelweg met een toverstokje had kunnen bewerkstelligen. Haar woorden ademen wijsheid uit.
Haar kinderen vertelden me al eerder meer over haar. Dat ze verschillende malen met kanker streed
en dat ze een hersenbloeding kreeg. Zij waren toen nog klein en gingen voor haar bidden en een
kaarsje aansteken in de kapel. Haar zoon heeft op dat moment een helder wit licht ervaren. Zijn
moeder beleeft op exact hetzelfde moment in het ziekenhuis een bijna- doodervaring. Hoe dat is
geweest heeft ze opgeschreven, in een groen boekje, vertelde ze ooit aan een kleindochter. Juist dat
blaadje is er niet meer. Het mysterie rondom deze ervaring nam ze met zich mee. 
Ons in onwetendheid achterlatend.

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

  8 september  Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging Havelte - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
10 september Film 'Fisherman's Friends' - De Veldkei, Havelte - 20.00 uur
11 september Informa  emiddag cursus keramiek - Lindenlaan 67, Uff elte - 14.00-16.00 uur
11 september Chamadronconcert - Clemenskerk, Havelte - 16.00-16.35 uur
16 september   NATUURrijke IJS- en OORLOGwandeling Hol  ngerveld - 13.30 uur
18 september Zwerfafval opruimen Uff elte
22 september De Kei nr. 17
23 september Presenta  e kunstwerken project ‘Vlieg zwaluw, vlieg’ - De Veldkei, Havelte
24 september Bestuursvergadering Dorpsgemeenschap Havelte 
  6 oktober De Kei nr. 18

Agenda

Elke woensdag Sjoelen - De Veldkei, Havelte, info: A. Nijmeijer, 0521-343418. Nieuwe leden welkom! - 13.30-15.45 uur
Elke vrijdag Mondharmonica spelen - De Veldkei, Havelte - 10.00-11.30 uur
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