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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUDWeerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

ERBOUW
DERHOUD

Bouwbedrijf KRALE

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
24 okt. 14.00 uur Ds. D. de Jong
31 okt. 14.00 uur Ds. A.P Feijen

Gereformeerde kerk Berghuizen   
Niet bij de redactie bekend

Protestantse Gemeente Koekange
24 okt. 9.30 uur Drs. B. Wiegman Assen 
31okt. 9.30 uur Ds. J. Muis 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

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
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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 heg of haag

Een goede vriend geeft mij af en toe een tip voor een onderwerp voor Stukje 
Natuur. Naast journalist is hij natuurliefhebber en is eveneens gids op het 
Dwingelderveld. Enige tijd geleden had hij als tip om eens over het verschil 
tussen een heg en een haag te schrijven. Het viel hem op dat hij in zijn 
omgeving veel heggen dan wel hagen tegenkwam. Toentertijd had ik daar 
nog geen behoefte aan, maar zo langzamerhand raken mijn onderwerpen 
uitgeput. Dus toen hij onlangs, onder het genot van een bakkie thee, dit 
onderwerp weer ter tafel bracht, ben ik mij er eens in gaan verdiepen.
Eerst in mijn boekenkast het driedelige woordenboek van Van Dale geraad-
pleegd en daar op beide woorden gezocht. Bij haag staat als eerste omschrij-
ving: heining tot bescherming of afpaling van een stuk land, bestaand uit 
geschoren kreupelhout of (doornig) struikgewas. Bij heg staat vervolgens als 
eerste omschrijving: rij van naast elkaar geplaatste struiken tot afscheiding. 
Verrassend was dat beide woorden elkaar als synoniem opgeven. Met deze 
omschrijvingen kom ik dus niet verder.
Vervolgens via Google gezocht met de tekst “heg of haag”. Die kwam met 
meerdere antwoorden terug. Wikipedia stond bovenaan en volgens dit medi-
um is het verschil dat een haag een dichte rij struiken is die ongeveer een-
maal per jaar geschoren wordt, terwijl een heg een dichte rij struiken is die 
vrij mogen uitgroeien en die hooguit een keer in de twee jaar worden geknipt 
en vaak nog minder frequent. Een heg oogt wilder en kan meer bloemen en 
vruchten dragen. Ze kan ook enkele meters breed worden. In het zoekrijtje 
van Google gebruiken sommige hoveniers dezelfde definitie.
Of je nu een heg of een haag neemt, belangrijk is dat zo’n tuinelement niet 
alleen mooi kan zijn, het kan als schuilplaats dienen voor vogels en andere 
kleinere dieren. Gebruik je struiken die bessen produceren, zoals meidoorn, 
sleedoorn, kardinaalsmuts en Gelderse roos, dan kan dat zelfs als voedsel 
dienen.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Bestel via
coop.nl

Geen tijd, geen zin?
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Vrijwilligers-Foto-Expo wedstrijd

Dit jaar is het ‘Nationaal Jaar de Vrijwillige Inzet’.
In het kader daarvan willen wij, ViP De Wolden, het vrijwilligerswerk van De 
Wolden graag onder de aandacht brengen middels een vrijwilligers fotowed-
strijd!
Neem de komende maand je camera mee naar je vrijwilligerswerk óf naar een 
vrijwilligersactiviteit en schiet dat ene mooie vrijwilligersplaatje (min. groott e 
1 MB) en stuur hem vóór 15 november op naar info@vipdewolden.nl 
En wie weet hangt jouw vrijwilligersfoto straks op meerdere plekken in de 
gemeente!
De ingezonden foto’s worden beoordeeld door een deskundige jury bestaan-
de uit Janneke Bennink fotograaf Compleet in Beeld, Inge Sterken cultuur-
coach gemeente De Wolden, en Leonoor Colenbrander coördinator ViP De 
Wolden.
Uit één van de exposerende foto’s zal een winnaar worden gekozen die kans 
maakt op een mooie prijs.
Voor de voorwaarden van de fotowedstrijd kijk even op www.vipdewolden.nl
Heb je vragen over de fotowedstrijd? Neem dan contact op met Leonoor van 
ViP De Wolden via 0528 – 378686.

Koekanger
Dwarsdijk 5
Koekange

zonne-energie

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 0522 45 25 10
Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl

Maandag gesloten
Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur

Woensdag: 08:30 - 17:30 uur
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur

Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur
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Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
        uw tuinzo
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Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

Ontwerp, aanleg en onderhoud

De wijkbeheerders 
van Buurtteam de Wolden:
Zijn het eerste aanspreekpunt voor signalen die te maken 
hebben met de leefbaarheid in de gehele openbare 
ruimte. Dit kunnen fysieke verstoringen, meldingen en 
wensen zijn die vanuit de samenleving komen. Werken 
samen met de bewoners in een wijk, buurt of straat aan 
ideeën om de leefbaarheid te vergroten.

Contactgegevens:
Wijkbeheerder Noord is Rob Feijen
Wijkbeheerder Zuid is Natascha Koestal
Beide wijkbeheerders zijn te bereiken op:
buurtteam@dewolden.nl -  0528 37 86 86
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Beste Koekangenaren,

Heb jij wat tijd over en draag jij de ontplooiing van het verenigingsleven in 
Koekange een warm hart toe?
Stichting Dorpshuis de Schakel is op zoek naar enthousiaste bestuursleden.
In verband met het aftreden van enkele bestuursleden zoeken we nieuwe 
algemene bestuursleden met ingang van april 2022.
Je bezoekt de vergaderingen in januari, april, juli en oktober, vaker mag 
altijd!
In grote lijnen bestaat de taak uit het toezicht houden op de werkzaamheden 
van het dagelijks bestuur.
Ook mag je altijd meedenken in de onderwerpen die de revue passeren.

Heb je interesse? Stuur dan even een bericht naar ons emailadres: 
infodeschakel69@gmail.com. Ook voor vragen kun je een e-mail sturen.   
We zien uit naar je reactie!        

Het bestuur: Gerrold, Henk, Suzan, Carina, Rob, Monique en Jenny

Zangvereniging Spotlights begint weer!!!!!!!

Zoals het er nu uit ziet, gaan wij na lange tijd eindelijk weer zingen met ons 
koor SPOTLIGHTS!!!!!!!
Even voorstellen: wij zijn een 3-stemmig koor en hopen door nieuwe leden 
weer een 4-stemmig koor te worden.
Ons koor wordt al jaren begeleid door Gabrielle de Graaf. Zij is een veelzijdig, 
vakbekwaam dirigent en leidt ons koor met veel plezier. Elke dinsdagavond 
worden we met veel geduld begeleid door onze kundige en enthousiaste 
pianist Sven Jansen.
Als je denkt, zingen lijkt mij wat, ben je van harte welkom om een keer te 
komen luisteren en mee te zingen. Onze uitgangspunten zijn  vooral:  plezier 
in ‘t zingen, saamhorigheid, betrokkenheid en elkaar in zijn/haar waarde 
laten.
Wil je kennis maken met ons koor en ons repertoire dan bestaat de mogelijk-
heid om geheel vrijblijvend 4 weken mee te luisteren en te zingen. Wij repe-
teren op de dinsdagavond van 20.00 uur – 22.00 uur, inclusief een pauze.
Wij verwachten van elkaar dat we zijn ingeënt tegen covid, echter dit blijft 
vrijwillig. Wel wordt er verwacht dat de mensen die niet ingeënt zijn zich van 
tevoren laten testen. Net zoals de coronaregels van de Buddingehof, moeten 
wij ons ook houden aan het coronaprotocol van Koornetwerk Nederland.
Meer informatie kun je vinden op onze website: www.spotlightsruinerwold.nl.
Je kunt ook contact opnemen met Evelyn Mourits, secretaris, tel. 0522-
481197
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KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

Langedijk 7  |  7958 PJ Koekange  |  0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl  |  www.studiosannebeautyhair.nl

Korfbalvereniging Kia
Gea Zwiers: 0612178917
www.kvkia.nl 

Tennisvereniging de Marke
Leo van Veldhoven: 06-49824048
www.tvdemarke.nl

Belangenvereniging Koekange
Wilt u iets kwijt? Of heeft u tips? Of 
op/aanmerkingen laat het ons weten.
Henk Koetsier: 06-21854875 

Historische Vereniging
Johannes de Kleine: 0522-451580
www.historiedewijkkoekange.nl

Feestcommissie Koekange
Roselie Heuvelman: 06-27534705.0
www.koekangerfeest.nl

Speeltuinvereniging de Hommel
Wij organiseren leuke activiteiten 
voor kinderen in de vakanties.
Félice Barelds: 06-30734339

Kinderclub Plat Dakkie
Activiteiten na schooltijd
Voor alle kinderen van Koekange
van 6 tot 12 jaar
Jenny Mulder 06-15255377

Koekanger Alert groep
Christina Tijmens: 06-53606777

Hardloopgroep Koekange
Geke Andeweg: 06-10899171
Facebook: Loopgroep Koekange

Voetbalvereniging Vitesse ‘63
René Brinkman: www.vitesse63.nl 
of mail: jc@vitesse63.nl

Sport Allee
Gevarieerde, persoonlijke en 
uitdagende bootcamptrainingen?
Annelien Laan: 0613479112
www.sportallee.com

OVK
Vereniging voor Ondernemers uit 
Koekange 
Jack Maat: 06-30184712
OVK.koekange@gmail.com

IJsvereniging Koekange
Carina Prent: 0522-451158
www.voorwaartskoekange.nl 

Tai Chi
Chinese bewegingsvormen goed voor 
lichaam en geest
Angely Kok: 06-46167044

Verenigingen en act iv i te i ten

roep

Indien u ook graag op deze pagina vermeld wilt worden, laat het ons weten: 
Belangenvereniging.koekange@gmail.com
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Weerwilleweg 1         Koekange
info@garage-gritter.nl         T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

groot aantal occasions!

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Prins Bern ardlaan 2

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

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.

GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Wij zijnverhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT
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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

Agenda

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
23 okt. KV KIA Kangoeroe training, locatie Sportlaan 41, Koekange
29 okt. Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
  3 nov. De Koegang nr. 20
  5 nov. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
  6 nov. Kaboutervoetbal Vitesse'63 - 9.00 uur
  6 nov. Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
  9 nov. Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
17 nov. De Koegang nr. 21
19 nov. Landgoed diner – Landgoed Welgelegen – 18.30 uur
19 nov. 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



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.

Tegenover me zit zijn dochter. We zijn in de kamer van het
verzorgingshuis waar haar vader afgelopen nacht overleed. 
De meeste praktische punten voor zijn uitvaart hebben we
besproken, samen met haar twee broers. Maar nu zit ik een
moment alleen met haar. Ze heeft me zojuist de kleding laten
zien waarvan ze graag wil dat haar vader die aan gaat krijgen: 
een nette pantalon, een mooi overhemd en een stijlvol gilet. 
‘Hij was altijd zo’n heer.’ Ze zucht. Ik volg haar blik naar een foto
van haar vader in een rolstoel. Enkele jaren geleden kreeg hij een
herseninfarct. 
Daarna werd het voor hem onmogelijk om door de stad te
struinen, of de markt te bezoeken, wat hij tot dan toe zo graag
deed. Tiptop zag hij er dan altijd uit, vertelt ze me. Nette kleding,
goed verzorgd en niet te vergeten zijn favoriete aftershave.

Heer

Samen met mijn collega verzorg ik nu haar vader. We hebben afgesproken dat we hem
overbrengen naar de rouwkamer en dat zijn kinderen hem daar weer terug zullen zien.
Ze vinden het moeilijk om hem uit zijn vertrouwde omgeving te zien vertrekken.
Wanneer we bijna klaar zijn voor vertrek, valt mijn oog op het flesje aftershave op het
tafeltje. Ik besluit het samen met zijn leesbril mee te nemen; ze lijken beide zo bij hem
te horen. Dan kunnen zijn kinderen straks aangeven of we ze wel of niet op doen bij hun
vader.
Wanneer ik hen dat een klein uurtje later vraag, zijn ze eenduidig. Dat geurtje hoort
absoluut bij hem, dus dat moet op. En zo blijft het de dagen die volgen tot de dag van
zijn uitvaart. Iedere dag zijn de kinderen bij hem en elke keer spuiten ze nog een beetje
van zijn aftershave op zijn kleding en in de kamer. ‘Nu ruikt alles lekker naar papa.’
Op de dag van de uitvaart overhandig ik het flesje aan zijn dochter. Ze kijkt me aan:
‘Niet tegen mijn broers zeggen hoor, maar ik heb mijn vaders aftershave in de kraag van
mijn jas gespoten.’ Ze moet even slikken: ‘Zo kan ik hem ook na vandaag nog een klein
beetje bij me houden.’ En dat eenvoudige zinnetje doet ook mij even slikken. 

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST
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