22 september 2021

Foto: Paul Mentink
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Actie obs Rozenbottel inleveren oude elektrische apparaten.
U kunt nog tot 30 september inleveren!

Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57

zonne-energie

Koekanger
Dwarsdijk 5
Koekange

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
26 sept. 14.00 uur Ds. S. de Bruine
3 okt.
14.00 uur Ds. A. Feijen
Hardenberg
Gereformeerde kerk Berghuizen			
26 sept. 9.30 uur Ds. Joanne Greving Beilen
3 okt.
10.00 uur Ds. J.W. Muis		
Avondmaal
Protestantse Gemeente Koekange
26 sept. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf
3 okt.
9.30 uur Ds. B. Metselaar

Koekange
Beilen

Iedere zondag om 09.30 uur wordt in onze dorpskerk een onlinedienst gehouden. De diensten zijn te volgen via http://koekange.protestantsekerk.net/
Klik op: online meekijken. De diensten zijn op elk willekeurig moment terug te
kijken. De site is ook te vinden via koekange.info/dorpskerk-koekange
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Stukje Natuur lijsterbes
Door de vele eeuwen heen hebben bomen een rol gespeeld in de cultuur.
Voor veel oude Europese volken, of dat nu de Kelten, de Germanen of
de Romeinen waren, speelde de verering van de eik een belangrijke rol.
Daarnaast nam men belangrijke beslissingen of sprak men vaak recht onder
een statige eik. De berk speelde vaak een belangrijke rol bij lentefeesten, de
els stond bekend als een duivelse boom en de wilg was een heksenboom.
Hoewel de lijsterbes minder talrijk is dan de hierboven genoemde boomsoorten, komt deze boom eveneens in de cultuurhistorie voor. Zo plantte men
hem vroeger op begraafplaatsen aan als een soort toverboom. Veel legenden
spreken van bloedbomen, omdat hij zou zijn uitgegroeid uit het bloed van
onschuldig opgehangen personen.
Daarnaast zou de lijsterbes bescherming bieden tegen hekserij en (boze)
geesten. Daarom moest men rond een boerderij takken van de lijsterbes
planten. Verder hing men takken in koeienstallen op, vooral ter bescherming
van de melk. Dit laatste heeft mogelijk te maken met het feit dat men vroeger in Noorwegen in de winter stukjes bast aan het vee gaf.
De lijsterbes komt algemeen voor in Nederland, behalve in gebieden met
zware klei. Hij heeft een slanke, grijze, gladde stam en een losse, tamelijk
brede kroon. Het is geen grote boom, in het algemeen is hij niet groter dan
15 meter met een diameter van maximaal 40 cm. Qua leeftijd bereikt hij
hooguit 120 jaar. Hij heeft geveerde bladeren met 9 tot 17 even grote, paarsgewijze blaadjes, behalve het kleinere topblaadje. De afzonderlijke blaadjes
zijn licht getand.
Het meest kenmerkend zijn de oranje bessen, die als opvallende trossen
vanaf het eind van de zomer aan de boom hangt. Van de rijpe bessen is jam
te maken. Deze kan bitter zijn, echter bevat wel veel vitamine C. Daarnaast
bruikbaar voor alcoholische dranken en azijn. Van gedroogde en gemalen
bessen is een smakelijk meel te produceren. Echter de bessen zijn vooral
geliefd bij vogels. Vandaar zijn naam.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

dé uitvaartverzorger met respect

Uitvaartzorg voor alle
verzekeringen
o.a. Memento Mori
Ruinerwold

T 0522 - 70 30 00
www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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Prins Bernhardlaan 2
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
Tien jubilarissen Vrouwen van Nu
Op de eerste bijeenkomst van Vrouwen van Nu zijn 10 jubilerende leden
gehuldigd voor hun 25- of 60-jarig lidmaatschap.
60 jaar lid zijn Mienie Dekker, Klaasje Scheper, Mariet Spijkervet en Anneke
Westerhuis, terwijl Grietje Bolling, Roelie Breider, Geertje van Goor, Marga
Ritbergen, Dinie Wink en
Mineke Wolting 25 jaar
lid zijn.
Zij kregen van de voorzitter een mooie toespraak, een oorkonde en
een prachtige vaas met
bloemen.
Grietje Bolling, Geertje van
Goor, Marga Ritbergen, Dinie
Wink, Mineke Wolting, Mienie
Dekker, Klaasje Scheper,
Mariet Spijkervet.
Niet op de foto: Roelie Breider
en Anneke Westerhuis.
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PETER PRUNTEL
Wolddijk 25, 7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
M. 06 - 23 24 93 05
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Kaboutervoetbal weer van start!
Ook dit najaar is er kaboutervoetbal bij Vitesse'63! Onder leiding van Janine
Heuvelman mogen kinderen van 4 t/m 7 jaar kosteloos komen voetballen bij
onze vereniging. De ideale manier om kennis te maken met voetbal en met
de vereniging! Elke training begint om 9.00 uur op zaterdagochtend.
De data zijn: 2 oktober, 16 oktober, 6 november en 20 november.
Lijkt het je leuk om een keer mee te doen? Geef je dan op bij Janine
Heuvelman via 06-21346978. Tot dan!

WONING GEKOCHT
HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

Heeft u iets te vieren?
Zoekt u een vergaderlocatie?
Denk aan onze Hooiberg.
Komende activiteiten:
Landgoed diner 24 sept

Landgoed diner 22 okt
Landgoed diner 19 nov

www.welgelegen.com
0522-451771

Stotijn

notariaat & mediation
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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SCHOENENSERVICE

2ko0rti%
ng
Speciale kortingsactie:

Schoenreparatie *
* deze actie is geldig van 1 t/m 30 september
actie geldt niet icm de maandaanbieding.
COOP Scherff | Dorpstraat 26 | 7958 RM KOEKANGE
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Samen aan tafel
Wat is er nou gezelliger dan met een groep dorpsgenoten 1x in de maand
gezamenlijk te eten?
In dorpshuis de Schakel doen we dit al bijna 15 jaar.
Wij hebben ons best gedaan in de coronatijd om u warm te houden voor
samen aan tafel en hebben wij 3 keer eten rond gebracht en dat viel bij
iedereen goed in de smaak.
Maar we gaan het nu weer opstarten in het dorpshuis.
Elke laatste vrijdag van de maand gaan wij gezamenlijk eten en de eerste
keer is op 24 september 2021, aanvang 11.30 uur. De kosten zijn € 12,50
per keer inclusief 1 x drinken.
Wij maken elke maand een 3 gangen menu, maar wat u krijgt is altijd weer
een verrassing.
Ook nieuwe gasten zijn van harte welkom.
Het is wel handig als u zich van te voren opgeeft zodat wij voldoende eten
kunnen voorbereiden en dat kan dan tot de woensdag ervoor tot 18:00 uur
bij Lutina Bos, tel 06 14252052 (dit geldt alleen voor nieuwe gasten).
Het Samen aan tafel team:
Lutina, Jennie, Lucia, Marry

2 oktober: paddenstoelenexcursie in Zuidwolde
Op zaterdag 2 oktober organiseert Natuurvereniging Zuidwolde weer een echte paddenstoelenexcursie. We gaan op
zoek naar paddenstoelen in de
omgeving van het Faliebergbos.
Het is iedere keer weer verrassend en een feest wat er nu
weer gevonden wordt. Iedereen
mag mee zoeken; jong en oud
en de deelname is gratis.
We verzamelen om 9.30 uur bij de parkeerplaats van Tonckenhuys
(Meppelerweg 22, Zuidwolde) en Bernhard de Vries gaat als ervaren gids op
pad met de volwassenen en Joop Verburg neemt de kinderen en hun begeleiders mee. Bij eerdere excursies zijn vaak wel 70 tot 80 soorten gevonden,
want de diversiteit is groot. Er wordt uitleg gegeven over de betekenis van
paddenstoelen en de enorme variatie. Omstreeks 12.00 uur zijn we terug
en onderweg zorgt de Natuurvereniging voor koffie/thee/limonade en wat
lekkers.
7

Wereldalfabetiseringsdag 2021 in De Wolden
Wat krijg je als je 26 mensen bij
elkaar zet die bij Taalpunt De
Wolden werken aan hun lezen,
schrijven en spreken? Precies: een
gezellige taalmiddag.
Op woensdagmiddag 8 september
waren de 26 mensen druk met
elkaar in de weer. Ze praatten elkaar
bij over het afgelopen jaar. Ze luisterden naar dichter Ria Westerhuis
die voorlas uit eigen werk. Het was
erg leuk om te merken hoeveel van
de bezoekers in de gedichten iets
van eigen hun leven herkenden.
En ze speelden het vakantiespel met
de Escape koffer. Daardoor leerden
ze hoe frustrerend het leven van
een laaggeletterde kan zijn. En dat je nooit te oud bent om bij te leren.
Volgend jaar weer? Zeker weten!

Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl

KNIPPEN | HAIRSTYLING | VISAGIE
Langedijk 7 | 7958 PJ Koekange | 0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl | www.studiosannebeautyhair.nl
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Schoolvoorbeeld
Na een uurtje lezen op de bank op zondag 5 september jl. was ik zo tegen
16.15 uur even de benen aan het strekken voor het raam.
Wat ik toen zag, deed me de mond open vallen van verbazing.
Ik dacht nog even dat het op verzoek van een vader of moeder moest, maar
in geen velden of wegen was er een volwassene te bekennen. Wel een knaap
van naar schatting 10 of 11 jaar met een papieren tas. Hij was zowaar allerlei
troep aan het oprapen.
Nou ben ik na 7,5 jaar als omwonende wel gewend aan lege plastic flessen,
blikjes, chips- en snoepzakken etc., wat op het Rozebottel schoolplein of in
de struiken helaas wordt achtergelaten door deze of gene. Allen in diverse
leeftijdscategorieën en veelal tijdens het spelen of wat rondhangen. Doch dat
dit lieve persoontje op zo goed als zeker eigen initiatief effe aan het opruimen was geslagen, voelde best bijzonder voor mij. Nadat hij klaar was, werd
de volle tas keurig in een van de vuilnisbakken gepropt en reed hij op zijn
mountainbike, met deels geel frame, nog snel een inspectierondje over het
schoolplein. Daarna fietste hij al klappend in zijn handen en met een zichtbaar voldaan gevoel weg richting de Meidoorn.
Geen idee hoe de knaap heet of waar hij woont, maar langs deze weg willen
ik en overige bewoners hem even bedanken.
Je hebt een schouderklopje en compliment in deze Koegang dubbel en dwars
verdiend knul. Dat is vast tien keer leuker dan ergens voor op je donder
krijgen nietwaar?
Hi5 voor jou van Wout - Sportlaan 19     

Het sportpark is geen hondenuitlaatplaats!
Nog steeds ervaren wij en korfbalvereniging KIA overlast door hondenpoep.
Het ging zeker een week goed maar afgelopen week was het wederom raak...
Ondanks de berichtgeving op Facebook, onze website en in de Koegang
houdt het dus vooralsnog niet op.
Ook zien wij dorpsgenoten die het sportpark ook als speelplaats voor de
hond gebruiken. Nogmaals, doe dit niet aub! Hoe aantrekkelijk het omheinde
sportpark ook is, het sportpark is hier niet voor bedoeld.
Alvast bedankt.
Groeten,
Het bestuur van Vitesse'63 en KIA
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Rommelmarkt/Opritverkoop In Koekange
Op 2 oktober is er een rommelmarkt/opritverkoop. Coronaproof, in de buitenlucht.
Ik ben de deelnemers c.q. adressen aan het verzamelen van mensen die wel
mee willen doen.
Als je dit ook wel leuk lijkt, opgeven kan tot en met 30 september 2021 via
de mail graag. Mijn mailadres is joeshuis@gmail.com.
Dan maak ik een deelnemerslijst en plattegrond waar deze deelnemers te
vinden zijn. Als je dan op 2 oktober een vlag o.i.d. buiten hangt, moet een
en ander vast lukken.
Aantal regels moeten we wel in acht nemen:
•
maximaal 6 personen extra in de tuin/oprit. En, net als in de winkels,
1 ½ meter wachtrij maken (stoepkrijt?).
• Eventueel als mogelijk is eenrichtingsverkeer maken.
• Overlast van de openbare weg voorkomen.
• NB alleen in de tuin, niet openbare weg.
• Bij verkoop van koffie enz. moet je mensen registeren (horecaregels)
• Een en ander is op eigen verantwoording.
Bij vragen mag je altijd contact opnemen met Jenny Oosterhuis,
joeshuis@gmail.com, 06 14511105

WAT VOOR SOORT
KLACHTEN HEEFT U?
Ademhalingsklachten | Gewrichtspijn
Darmproblemen | Stress | Slapeloosheid
Depressie | Pijnbestrijding
Oververmoeidheid | Orthopedie
Hoofdpijn | Burn-out | Angsten
Zenuwstelsel | Spieren | Vermoeidheid
of gewoon voor ontspanning
Voor vragen bel of app vrijblijvend
Weerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold

Weerwille
8 | 9946
7961
LV Ruinerwold
Tel.: 06 - 4971
| berty@jkwant.nl
Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nl
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Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 0522 45 25 10
Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl
OPENINGST�DEN:
Maandag gesloten
Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur
Woensdag: 08:30 - 17:30 uur
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur
Vr�dag: 08:30 - 17:30 uur
Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur

Giga speelfestijn 4-9-2021
Gunstig weer, flinke opkomst...
Dit zorgde voor een gezellige ochtend bij
ons clubgebouw. Het festijn werd bezocht
door +/- 55 kinderen, in de leeftijdscategorie 3 t/m 11 jaar.
Vrijwilligers stonden klaar om met al deze
kids er een gezellige sportieve ochtend
van te maken. Zo werd er in groepjes, een
6-tal spellen uitgevoerd. Tussentijds kon
er worden genoten van wat lekkers en
drinken en ook het springkussen was in
de pauzemomentjes goed gevuld.
De vrijwilligers willen wij bedanken voor
hun inzet! Wij hopen de volgende keer
ook weer te kunnen rekenen op jullie hulp.
Met veel plezier zien wij uit naar het volgende Giga speelfestijn.
Heel graag tot ziens!

Sportieve groet,
KV KIA

TUINDEUREN.NET
#HOUTISMOOIER

Tuindeuren Schuifpuien Raamkozijnen Garagedeuren

BRUINSINHOUT.NL
Online bestellen WEBSHOP Ook op voorraad
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Nederland beweegt voor KiKa
Op zondag 26 september a.s. weet KiKa de
schijnwerpers op zich gericht middels de activiteit Nederland Beweegt Voor KiKa.
Alle informatie hierover is te vinden op www.
nederlandbeweegtvoorkika.nl.
Natuurlijk zijn er vele goede doelen, doch
KiKa gaat mij aan het hart en daarom meld ik
het even. Mocht het bewegen te veel gevraagd
zijn of ongelegen komen dan is er altijd nog
een goed alternatief: geef een Katootje als
Kadootje.
Weet U nog wel; van de mislukte fietstocht
voor KiKa in mei 2020 door groep 8 van de
Rozebottel school.
Die ging destijds totaal de mist in vanwege de 1e corona lockdown, al kwam
er via sponsoring toch nog wat extra’s binnen middels die Katootjes.
Ik heb even voor U als Koeganglezer geïnformeerd bij de Sparwinkel op
camping de Westerbergen en ze zijn aldaar in velerlei kleuren nog volop
verkrijgbaar in een mandje bij de kassa.
Niet lopen maar kopen is dan het motto op 26 september. En zeg nou zelf;
dit leuke Katootje kan met bijvoorbeeld Sint of Kerst of een verjaardag toch
wel als Kadootje?
Door de ring aan het poppetje kan het o.a. aan een sleutel(bos) of tas of
autospiegel.
Alvast bedankt voor Uw steun.
Vriendelijke groet, Wout / Sportlaan 19

URZO
Damesmode
Slaapcomfort

Blankenstein 610
7943
PA Meppel
Bedrijfskleding
T 0522 - 25 28 21
Regenkleding
www.urzo.nl

Huishoudtextiel
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tel. 05220 - 61022

GORDIJNEN
ZONWERING

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij zijn
verhuisd
!

Informatie
Huisartsenpraktijk Koekange
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8-17 uur op 0522-451236 en 24 uur
per dag via ons patientenportaal: koekange.uwzorgonline.nl.
Voor verder informatie over de praktijk verwijzen wij naar onze website:
www.koekange.praktijkinfo.nl.
Centraal Meldpunt De Wolden: Voor informatie, advies en bemiddeling naar
passende hulp bij alle vragen over wonen, zorg en welzijnszaken. Dagelijks van
9.00 tot 12.00 uur bereikbaar via Welzijn de Wolden, tel 0528 374173.
Onafhankelijke cliëntondersteuning: Stichting OCO de Wolden
Tel. 085 0013 157, mail: info@stichtingoco.nl, website: www.stichtingoco.nl
o.b.s. De Rozebottel:
c.b.s. Joh. Frisoschool:

Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel: 451511
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa,
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.
Gevonden hoek Dorpsstraat-Sportlaan:
Donkere jas merk Kjelvik - maat 3XL - opdruk: Jachthonden Gewest Drenthe.
Gewassen af te halen op Sportlaan 19
Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina e 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341 877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
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Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl

tel:

06 125 666 69

Burendag 2021
Het Oranjefonds organiseert ook in 2021 weer Burendag.
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren
op de 4e zaterdag in september. In 2021 vieren we Burendag op 25 september. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen
iets goeds doen voor elkaar en de buurt.
Wij hebben als dorpshuis de Schakel ook een aanvraag gedaan en we gaan
een gezellig springkussenfestijn organiseren.
De kinderen lekker springen en glijden en de ouders onder het genot van een
kopje koffie gezellig een praatje maken.
Voor de kinderen hebben we ranja.
Wij hebben diverse springkussens, een voor de kleintjes, een voor de iets
grotere kinderen en een mega springkussen van ong. 14 meter lang voor de
oudere kinderen.
Dus kom 25 september gezellig aanwaaien om even een kopje koffie te
drinken, een praatje maken, en de kids op de springkussens lekker uitleven.
25 september 2021, van 14.00 tot 16.00 uur in en rondom dorpshuis de
Schakel
14

Agenda
24
24
24
25
25

sept. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
sept. Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
sept. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
sept. Fair Buitenleven - Ossesluis 8, de Wijk - 10.00 uur
sept.	Burendag; springkussenfestijn - rondom dorpshuis De Schakel - 14.0016.00 uur
26 sept. Nederland beweegt voor KiKa
28 sept. Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
2 okt. Kaboutervoetbal Vitesse'63 - 9.00 uur
2 okt.	
Paddenstoelenexcursie - verzamelen parkeerplaats Tonckenhuys,
Meppelerweg 22, Zuidwolde - 9.30 uur
2 okt. Rommelmarkt / Opritverkoop in Koekange
6 okt. De Koegang nr. 18
8 okt. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
1e vr. v.d maand

Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave
6 oktober 2021
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 30 september 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
Klachten bezorging: Drukkerij Kleen, 0522 255449

• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl
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Gelakte
nagels

In de donkere nacht is het even zoeken naar de boerderij, die staat
aan het einde van een smal weggetje, midden tussen de landerijen.
Er staat een deur open naar de voormalige deel. Bij het ontbreken
van een bel loop ik maar naar binnen. Via nog een paar deuren en
wat opstapjes sta ik, inmiddels heel vroeg in de ochtend, in de
woonkeuken. Mijn handen even om die van echtgenoot, dochter
en kleindochter waarna de laatste twee me meenemen naar de
woonkamer, naar hun overleden moeder en oma.
Ze vertellen me over hoe fijn het was om haar na het overlijden
samen met de verpleegkundige te verzorgen en aan te kleden.
Kleindochter heeft oma’s nagels gelakt; ook die van haar tenen.
Er brandt een kaarsje. En ik ben me weer eens bewust van hoe
dankbaar ik ben dat ik in een dergelijke intieme sfeer nabij mensen
mag zijn.

Het begint licht te worden. We gaan samen koffie drinken en de stappen doornemen die we
nu gaan zetten. Haar naasten willen haar graag thuis houden tot de dag van de uitvaart en wel
op een heel specifieke en door haar erg geliefde plaats; haar atelier dat grenst aan de
voormalige stallen.
De kist is uitgezocht, maar alle opstapjes, afstapjes, deuren en hoekjes in de oude boerderij
maken het onmogelijk dat we mevrouw in de kist van de woonkamer naar haar atelier
verplaatsen. Er zit niets anders op dan haar te tillen met behulp van het laken van het bed
waarin ze eerder die nacht overleed.
Als ik haar met mijn collega naar het atelier heb overgebracht kijk ik in de gezichten van haar
dochter en kleindochter. Er is ruimte voor ontlading: ‘Ze zou dit geweldig hebben gevonden’
lachen zij. Dat hier sprake is van een bijzondere band tussen de drie generaties wordt telkens
opnieuw bevestigd. Oma en kleindochter dragen namelijk dezelfde tatoeage; een vlinder.
In de kist leggen we haar arm zo neer dat de vlinder nét zichtbaar is.
Voor ik wegga kijk ik nog even bij haar, met haar dochter. Het atelier is inmiddels aangekleed
met bloemen, kaarsjes en haar eigen schilderijen. Onder het dekentje piepen de gelakte
teentjes vandaan. ‘Ze hield niet van dat strakke.’ zegt dochter met een knipoog.
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

