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Springkussenfestijn op zaterdag 25 september jl.
bij Dorpshuis De Schakel.
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Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
10 okt. 14.00 uur Ds. K. Tamminga Meppel
17 okt. 14.00 uur  Ds. M. v. Rijswijk Bedum

Gereformeerde kerk Berghuizen   
10 okt. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  
17 okt. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  

Protestantse Gemeente Koekange
10 okt. 9.30 uur  Dhr. C.F. Dees Meppel 
17 okt. 9.30 uur  Ds. H.E.J. de Graaf Koekange 

Iedere zondag om 09.30 uur wordt in onze dorpskerk een onlinedienst gehou-
den. 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

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
        uw tuinzo

rg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

Ontwerp, aanleg en onderhoud
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur zomertortel

Degene die regelmatig dit Stukje Natuur lezen, zullen zo langzamerhand 
wel weten dat ik voor Natuurmonumenten gids ben op het Dwingelderveld. 
Nu kreeg ik deze zomer de gelegenheid om voor een andere organisatie als 
vrijwillige vogelwachter op te treden. Voor Staatsbosbeheer mocht ik samen 
met mijn vrouw de laatste week van augustus een week lang toezicht houden 
bij de Slufter op Texel.
De Slufter is een uniek en beschermd natuurgebied dat tussen twee duinen-
rijen ligt en in open verbinding staat met de Noordzee. Tweemaal daags 
loopt dit gebied bij vloed deels vol, bij noordwesterstorm kan het gebied 
zelfs geheel volstromen. Door deze invloed van eb en vloed is daar een soort 
kweldergebied ontstaan met bijzondere planten. Uiteraard zitten er allerlei 
bijzondere vogels, waarvan sommige hier zelden of nooit langsvliegen.
Op gegeven moment zag ik op de drooggevallen slikken de volgende vogels 
vlak bij elkaar: goudplevier, zilverplevier, wulp, regenwulp, grutto en roze 
grutto. Daarnaast onder andere bonte strandloper, bontbekplevier, kanoet 
en lepelaar. Er was echter één vogel die mijn hart extra deed kloppen, de 
zomertortel. Niet eentje, maar een paartje. Ze zaten overigens niet op de 
kwelder, maar in enkele struiken in de duinen.
Het was niet zo dat ik de zomertortel nog nooit had gezien. Sterker nog, toen 
ik als vogelaar begon in de jaren zeventig, vlogen ze algemeen rond in ons 
land. In de vele jaren daarna kwam de Turkse tortel vanuit Zuidoost-Europa 
opzetten en daarnaast schoten jagers in de zuidelijke Europese landen op de 
zomertortel. Het is namelijk een trekvogel en vliegt elk jaar naar Afrika om 
aldaar te overwinteren.
De laatste jaren gaat het niet goed met de zomertortel en die idiote Fransen 
mogen jammergenoeg nog steeds op de inmiddels zeldzame trekvogel 
schieten. Deze eeuw had ik hem dus nog niet gezien. Gelukkig zag ik hem 
deze zomer op Texel weer. Daar komt bij dat het een paartje was, dus er is 
nog steeds hoop.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Prins Bern ardlaan 2

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

TESTAMENT MAKEN?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn
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Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08:00-12:00 uur 
 13:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-12:00 uur 
 13:00-21:00 uur
Zaterdag 08:00-17:00 uur

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip in de wijde omgeving

Greppeltocht 2021!

De Activiteitencommissie is na een lange coronapauze weer opgestart om 
activiteiten te organiseren  Dit maal hebben we weer een prachtige en 
uitdagende route voor de Greppeltocht bedacht! De Greppeltocht zal dit jaar 
plaatsvinden op zaterdag 13 november(!). 

- Opgave geschied alleen op woensdag 3 november! 
- Max. 5 personen per team 
- Kosten bedragen €5,- p.p. (te betalen op 3 november)
- Deelname mogelijk vanaf klas 1

LET OP! Opgave en betaling is dus alleen mogelijk op:
WOENSDAG 3 NOVEMBER VAN 19:00 TOT 20:00! 
Na deze avond is opgave helaas niet meer mogelijk, zorg dus dat iemand 
deze avond beschikbaar is 
PS. Nog geen 18 jaar? Neem schriftelijke toestemming mee van je ouders!

Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen kijken we of we na die 
tijd er nog een gezellig feestje van kunnen maken! Let op! Mogelijk zijn wij 
ook genoodzaakt om met de CoronaCheck-App te gaan werken (dit geldt 
uiteraard niet voor deelname aan de Greppeltocht zelf) 

Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange  

Dag Hommels! 
Nog even en dan is het herfstvakantie! Door corona hebben ook de uitjes van 
de speeltuinvereniging een tijdje stilgelegen, maar we hebben nu weer een 
leuke activiteit op het programma staan voor onze leden. 
We gaan op woensdag 20 oktober naar de bioscoop. Nadere informatie over 
film en tijdstip krijgen jullie per e-mail. 
Lijkt het jou ook leuk om lid te worden van de speeltuinvereniging, of wilt 
u donateur worden? Stuur dan een mailtje naar svdehommel@hotmail.com 

Groeten, het bestuur van Speeltuinvereniging De Hommel
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Historische Vereniging de Wijk-Koekange
 
De Historische Vereniging de Wijk-Koekange doet mee met de Rabo Club-
support. Leden van de Rabo kunnen stemmen van 4 oktober tot 25 oktober 
2021 op een goed doel.
Ons doel: Het vernieuwen van de beveiligingsinstallatie voor de oudheids-
kamer. De HV verzamelt en bewaart historische gegevens, foto’s en oude 
gebruiksvoorwerpen. Zie website: www.historiedewijkkoekange.nl.
Op alle vrijdagmiddagen kunt u ons onder de Molen bezoeken tussen 14.00 
en 16.00 uur. Hartelijk dank voor uw stem.

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

Autobedrijf en 
Tankstation

DE BOO
Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220

Uw adres voor reparatie, onderhoud 
en APK van uw auto.

OPENINGSTIJDEN POMP 
MET BEDIENING

Ma. t/m vrij. van 7.00 tot 19.00 uur
Za. van 8.30 tot 19.00 uur

24 UUR TANKEN 
met tinq-, bank- en giropas!

TANK TINQ. DA’S SNEL VERDIEND
WWW.TINQ.NL

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 

BEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 
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Boottocht De Zonnebloem afd. De Wolden

De Zonnebloem afd.  De Wolden heeft na anderhalf jaar eindelijk weer wat 
voor de gasten mogen organiseren. Dit keer een hele mooie boottocht vanuit 
Meppel, via Zwartsluis naar het Ketelmeer. De gasten werden gehaald door 
de vrijwilligers die ook de hele dag aanwezig waren.  Ze voorzagen de gasten 
de gehele dag van eten en drinken. Ook de warme maaltijd tussen de mid-
dag werd door de vrijwilligers opgediend. Het aangebodene viel goed in de 
smaak. Tijdens de boottocht werd  volop genoten van het gezellig samenzijn 
na zo’n lange tijd van thuisblijven. De stemming werd nog verhoogd door 
het optreden van Jannes Kleene op zijn accordeon.  Men zou wel elke maand 
zo’n tochtje willen maken!  

Opbrengst collecte 2021 Prinses Beatrix Spierfonds

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte 
in Nederland.  Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het is ons doel om alle spier-
ziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is wetenschappelijk onderzoek.
Van 12 t/m 18 september is er door vrijwilligers voor het Spierfonds gecol-
lecteerd in Koekange. Dit leverde het bedrag op van € 908,74.
Een geweldig resultaat!
Bedankt alle collectanten en donateurs voor uw bijdrage.

Namens collecte-organisator Christina Buiter
en mede-organisator Roos Panneman

Kom speeddaten over leuke beroepen in bibliotheek De Wijk
 
“Worden wat je wil”, dat is dit jaar het thema van de Kinderboekenweek. 
Bibliotheek De wijk organiseert daarom op dinsdagmiddag 12 oktober een 
beroepenmiddag van 14:30 -16:00 uur.
 
Tijdens deze middag kunnen kinderen speeddaten met een echte poli-
tieagent, yoga-docent, hovenier, ICT’er en anderen. Aan de hand van een 
kruiswoordpuzzel met vragen over de aanwezige beroepen worden kinderen 
uitgedaagd om in gesprek te gaan. De ingevulde kruiswoordpuzzel kunnen 
zij na afloop inleveren waarmee ze kans maken op een leuke prijs.
 
Deze middag is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Opgeven via de website: 
www.bibliotheekdewijk.nl 
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Mijlpaal en feestelijk moment Koekange
Wethouder Van Dijk tekent Sportak koord 
“Dit is een uniek moment”,  zo citeerde wethouder Van Dijk van de gemeente 
De Wolden het tekenen van het sportakkoord op maandagavond 20 septem-
ber in De Schakel in Koekange. Daarbij waren aanwezig vertegenwoordigers 
en deelnemers van sportverenigingen en particuliere sportbedrijven. Ook de 
eerste keer dat ze elkaar fysiek troffen, want Corona heeft ervoor gezorgd 
dat vanaf de opstart tot nu toe, ze constant digitaal hebben vergaderd en 
overlegd.  
Tijdens deze bijeenkomst gaf Van Dijk aan dat de aanpak binnen de 
gemeente uniek en bijzonder te noemen is: maximale burgerparticipatie 
met de bewoners van de kernen Ruinen, Zuidwolde, De Wijk, Koekange en 
Ruinerwold, want zij bepalen zelf hoe en waaraan ze subsidie toekennen als 
het gaat om initiatieven op sportief en vitaal gebied.
Zo heeft het sportakkoord inmiddels twee lokale initiatieven ondersteund. 
Het walking korfbal is inmiddels van start gegaan bij de lokale korfbalvereni-
ging KIA. Met meer dan 15 deelnemers een heel groot succes en daarnaast is 
vanuit de samenwerking op gebied van voetballen tussen v.v. Vitesse ’63 en 
WIJC een bijdrage aangevraagd voor extra activiteiten op gebied van techniek-
trainingen voor de jeugd. Daarvoor hebben zich inmiddels ook al 60 jonge 
voetballers aangemeld. De deelnemers zijn tevreden over de aanpak tot nu 
toe en zijn blij met de ondersteuning vanuit de gemeente en de energie 
welke hierdoor wordt aangeboord door het belonen van nieuwe initiatieven. 

Streek- en Natuurproducten
Dorpstraat 51 De Wijk T. 06 83 16 75 91  kaaswinkeldewijk.nl

Iedere vrijdag op de markt in Koekange
Wij hopen u daar te zien en wij hebben voor u 

in de maand oktober de volgende aanbieding:

NOORD-HOLLANDSE 
EXTRA BELEGEN KAAS
van € 12.95 per kilo voor de 

KNALPRIJS  van    795
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HAIR
FASHION
KOEKANGE

maandag   gesloten
dinsdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
woensdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
donderdag   8:30-12:00 en 13:00-15:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
zaterdag   8:00-12:00

HAIRFASHION KOEKANGE

DORPSSTRAAT 17, 7958 RK  KOEKANGE

0522 - 45 26 49

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
-  onderhoud en reparatie 

van alle merken auto’s
- aircoservice

Dorpsstraat 17   
7958 RK  Koekange

T. 0522 451748   
F. 0522 452687

E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl

Korfbalvereniging KIA 100 jaar
Volgend jaar bestaat Korfbalvereniging KIA 100 jaar. We zijn op zoek naar 
oud beeldmateriaal, notulen, alles wat met de vereniging te maken heeft.
Heeft u nog informatie of foto’s laat het ons weten. We komen graag even bij 
u langs om het te kopiëren of er een foto van te maken. U mag bellen naar 
06-21521803 of mailen naar Kia.koekange@hotmail.com. 

Groet Bestuur KV KIA

Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! 

Wie, wat en hoe laat? Zie flyer!
Binnenkort ontvangen de leden de lidmaat-
schapskaarten in de brievenbus. 
Bewaar deze goed. Dit is het hele weekend je 
toegangsbewijs. Naast je lidmaatschapskaart 
MOET iedereen zich aanmelden. Waar? Zie face-
book of www.koekangerfeest.nl
Ben je geen lid, maar wil je wel komen? Zie 
facebook en de website www.koekangerfeest.nl
Tot in de feesttent!
Feestcommissie Koekange
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Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

Te koop,  gevonden e .d .

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: € 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender  € 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) € 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina € 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

Burendag 2021

Zaterdag 25 september was het weer Burendag, Tja en wat ga je dan doen?
Een springkussenfestijn, en wat hebben veel kinderen daarvan genoten
Heel, echt heel veel kinderen, heerlijk springen op diverse springkussens.
Estafetteloop op springkussen van 15 meter, groot en klein, en wat hadden 
ze een schik.
Veel kannen met ranja zijn er doorgegaan, grote doos met snoepjes en 
ouders, onder het genot van een heerlijk kopje koffie, gezellig bijgekletst.
We willen ook alle vrijwilligers bedanken die ons geholpen hebben.

STICHTING DORPSHUIS Prinses Margrietlaan 1
7958 SB  Koekange

Telefoon: 0522-451595

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

De Schakel

Kaboutervoetbal Vitesse’63!

Ook dit najaar is er kaboutervoetbal bij Vitesse’63! Tot de winterstop gaan 
we nog 3x gezellig kennismaken met voetbal. 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: 16 oktober, 6 november, 20 november
Lijkt het je leuk om een keer mee te doen? Geef je dan op bij Janine 
Heuvelman via 06-21346978. Tot dan!
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

In format ie

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: Sportlaan 14, 7958 SM  Koekange, tel: 451511
c.b.s. Joh. Frisoschool: Pr. Christinalaan 8, 7958 SK  Koekange, tel: 451384

Spreekuur in het dorpshuis

Nu de Coronamaatregelen versoepeld zijn, vind ik dit een 
mooie gelegenheid om spreekuren te gaan houden. Ik ben 
dan aanwezig in het dorpshuis. Op mijn Instagrampagina 
en in De Koegang vermeld ik de datum en tijd. Tijdens het 
spreekuur kunnen er vragen gesteld worden, afspraken 
gemaakt worden of je komt zo even binnen lopen. De 
spreekuren zijn niet op vaste tijden en dagen. 

Het eerste spreekuur staat gepland op donderdag 21 oktober van 11.00 tot 
12.00 uur.

Geen spoed, wel politie 0900-8844. 
Voor meer mogelijkheden zie: www.politie.nl/contact
Instagram: wijkagent_ruinerwold_koekange
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ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

Eggeweg 30  
7958 PL  Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl

Gemeenteraad De Wolden draagt Inge Nieuwenhuizen voor 
als nieuwe burgemeester
 
De gemeenteraad van De Wolden heeft vanavond een besluit genomen over 
de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
voor een nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt wordt mevrouw Inge 
Nieuwenhuizen geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van De Wolden.
De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad omschrijft mevrouw 
Nieuwenhuizen als een ervaren bestuurder met veel kennis van zaken. Ze 
is professioneel, op zoek naar uitdagingen en een positieve sfeermaker. De 
gemeenteraad denkt met Inge Nieuwenhuizen een ervaren aanjager te heb-
ben gevonden. 
Nieuwenhuizen is 56 jaar en woont in Gouda. Vanaf 1980 is zij in verschil-
lende functies actief voor de VVD.  Sinds 2010 is zij wethouder en locobur-
gemeester in verschillende gemeenten. Op dit moment is ze wethouder in 
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Nieuwenhuizen heeft een partner en drie 
kinderen.
 
Achtergrondinformatie
De aanbeveling van de raad gaat nu naar de minister van Binnenlandse 
Zaken. Uiteindelijk tekent de Koning het benoemingsbesluit. Verwacht wordt 
dat de nieuwe burgemeester nog dit jaar in De Wolden kan beginnen.
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Agenda

  6 okt. De Koegang nr. 18
  8 okt. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
  9 okt. KV KIA Kangoeroe training, locatie Sportlaan 41, Koekange
12 okt. Speeddaten over leuke beroepen - Bibliotheek De Wijk - 14.30-16.00 uur
14-16 okt. Koekangerfeest
16 okt. Kaboutervoetbal Vitesse'63 - 9.00 uur
19 okt.  Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
20 okt. De Koegang nr. 19
20 okt. Bioscoop; speeltuinvereniging De Hommel
21 okt. Spreekuur wijkagent - De Schakel - 11.00-12.00 uur
22 okt. Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
22 okt. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 20 oktober 2021
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 14 oktober 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

1e vr. v.d maand      Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur

vanGijsselComputers 
Hendrik Jan 
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor: 
Reparatie 
    en
     Verkoop 
    van 
Pc’s en laptops 

Ma t/m vrijdag op afspraak 
Za. van 10:00 tot 16:00 geopend 

www.vangijsselcomputers.nl 
Bel voor een afspraak: 
06-25135357
0522-451944

Nagelbijten of beschadigde nagels

Heb je beschadigde natuurlijke nagels 
of bijt je nagels en wilt je weer mooie nagels 

dan is een IBX behandeling 
en dadi'oil iets voor jou! 

Voor meer informatie, bel mij gerust!!  

Cadeau TIP:  #diverse FM parfums 
 #cadeaubon 



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.

In mijn app zit een fotootje. Ze staat er op stralend op, achter een bord
waarop de naam van haar man prijkt. Ze schrijft me dat er een pad
naar hem vernoemd is, in het natuurgebied waar hij als vrijwilliger
zoveel voor betekend heeft. 
Inmiddels is het twee jaar geleden dat ik zijn uitvaart begeleidde. Naast
de foto stuurt ze ook de vraag: ‘Mocht je nog eens in de buurt zijn, je
bent altijd welkom.’ 
 Ik stuur meteen een berichtje terug dat ik graag een kop thee bij haar
kom drinken. Dus zo zit ik enkele dagen later bij haar op de bank. 
Ze vertelt. Open, eerlijk. Haar woorden maken zo pijnlijk duidelijk dat
rouw geen tijd kent en voor iedereen anders is. Maar bovenal hoor ik
in haar verhalen hoeveel ze van hem heeft gehouden. ‘Weet je?’ 
Ze zucht. ‘Vooral het opruimen. Dat vind ik echt zo intensief. Elke keer
besluiten of iets weg gaat, nog aan iemand anders geschonken kan
worden of toch nog moet blijven. Zijn kleding bijvoorbeeld.’ 
Ze is even stil. Dan zie ik de twinkel in haar ogen. ‘Ik ben bezig met een
project.’ Ik kijk haar vragend aan: ‘Vertel.

'Stof tot
nadenken'

Ze staart even naar haar handen. Maar vervolgt dan: ‘Ik ben een vliegengordijn aan het maken.
Van zijn overhemden. Ik zag het ergens in een tijdschrift en kon me helemaal voorstellen hoe fijn
het moet zijn om de stof van zijn overhemden langs mijn wangen te voelen, elke keer als ik naar
binnen of naar buiten ga.’ 
 ‘Hoever ben je?’ vraag ik. ‘Kom maar kijken,’ zegt ze. En ik loop achter haar aan. Even later sta ik
met haar in de kamer van het huis waar haar man twee jaar geleden was opgebaard. Toen stond ik
hier ook met haar. Nu laat ze me de stroken stof zien, die ze van de verschillende overhemden
heeft gemaakt. Ze hangen zorgvuldig gedrapeerd over de gordijnroede. Op enkele zie ik prachtige
stiksels, op anderen is een embleem van het betreffende blouseje gestikt. Haar vingers glijden van
boven naar beneden achter de verschillende stroken. ‘Dit overhemd had hij 20 jaar. Het was
compleet versleten. Ik heb de stroken met stiksels verstevigd.’ Ik voel haar gemis in al mijn vezels.
Ze haalt me uit mijn overpeinzingen: ‘Maar deze stof vertegenwoordigt zó ons leven samen en
alles wat we hebben meegemaakt.’ Nogmaals gaan haar vingers liefdevol langs de stof.  
Een paar weken later zit er weer een fotootje in mijn app. Het gordijn is af en hangt bij de
keukendeur. In mijn gedachten zie ik haar in de deuropening staan. Een strook tegen haar wang,
alsof ze elkaar nog even aan kunnen raken.

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST
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