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Deze dikrandtonderzwam zit onderaan de lindeboom 
vlakbij de ingang van de kerk (zie Stukje Natuur).
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Kerkdiensten

Gereformeerde kerk Berghuizen   
21 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis Laatste zondag kerkelijk jaar
28 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis Advent

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
21 nov. 14.00 uur Ds. v. Tuil
28 nov. 14.00 uur Ds. D. de Jong

Protestantse Gemeente Koekange
21 nov.   9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf Koekange Laatste Z. kerkelijkjaar
28 nov.   9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf Koekange 1ste Advent

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
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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 dikrandtonderzwam

De meeste mensen die in Koekange ter kerke gaan, zullen hem aan de voet 
van de dikke lindeboom vlakbij de ingang wel hebben gezien. Een bruine 
zwam van een aanzienlijke grootte met een witte rand en onderkant. Van 
een paar dorpsgenoten kreeg ik vragen over deze zwam. Nu ben ik geen 
mycoloog, dat is een specialist in schimmels en paddenstoelen. Gelukkig 
zijn er tegenwoordig goede app’s voor op je mobiel die veel planten, die-
ren en schimmels via een foto kunnen herkennen. Ik gebruik zelf de app 
Obsidentify, een aanrader voor een ieder die dat leuk vindt.
De app gaf als antwoord op mijn foto de dikrandtonderzwam. In de linde-
boom bevindt zich slechts één grote zwam, maar soms zie je bij een boom 
meerdere zwammen dakpansgewijs boven elkaar. Voor de boom is het niet 
gunstig dat deze zwam zich aan de voet genesteld heeft. De dikrandton-
derzwam zorgt voor rot in de boomwortels en stamvoet. De aantasting ver-
spreidt zich doorgaans traag, waardoor de boom nog jarenlang kan blijven 
groeien. Uiteindelijk zal de boom het loodje leggen. Een indicatie hoelang de 
lindeboom bij de kerk nog te gaan heeft weet ik niet, zoals gezegd ik ben 
geen mycoloog. Wat wel verstandig is, is dat de lindeboom op dit moment 
behoorlijk gesnoeid is tot een beperkte hoogte, waardoor er minder schade 
kan ontstaan bij een zware storm.
De verspreiding vindt plaats met behulp van sporen. Die vestigen zich op 
kleine wondjes van een boom. De zwam groeit vervolgens uit op de niet 
levende delen van deze boom.
De dikrandtonderzwam komt niet alleen op de linde voor. Andere boom-
soorten zijn er ook gevoelig voor zoals eik, beuk, es, wilg, esdoorn en witte 
paardenkastanje. Zo was de kastanjeboom achter het Anne Frank Huis door 
deze zwam aangetast. Ten gevolge hiervan bezweek de boom op 23 augus-
tus 2010 door harde windstoten. Dit geeft aan dat een boom na de eerste 
aantasting nog lang kan doorgroeien.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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of kom langs in de winkel!

Hallo kinderen van 0 tot 8 jaar,   

Komen jullie je klompje 
zetten bij Kuiper?

Je klompje mag je brengen vanaf 24 november.
Je krijgt van ons een sticker waar je naam 
opgezet wordt.

Op zaterdag 4 december 
mag je je klompje weer ophalen.

Sint en Piet
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Sinterklaasfeest

Hallo lieve kinderen uit Koekange,

Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover, 20 november 
komt sinterklaas en zijn pieten ook weer in Koekange. Dit jaar 
verwachten we hen om 13.00 uur bij het Hof van Koekange.

Vanaf het Hof van Koekange zullen we een kleine optocht houden, waarna 
we weer een mooi feestje gaan houden in het dorpshuis.
De ouders mogen niet mee naar binnen.

Het feest is om ca 14.30 uur afgelopen en mag je buiten wachten om je kind 
weer op te halen.

Het sinterklaasfeest is voor kinderen tot en met groep 4.
Tot dan allemaal!

Groetjes, 
de sinterklaascommissie

Weerwilleweg 1         Koekange
info@garage-gritter.nl         T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

groot aantal occasions!
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aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Prins Bern ardlaan 2

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Historische vereniging De Wijk-Koekange

Op zaterdag 27 november hadden we u graag de gelegenheid gegeven 
om foto’s van vroeger met ons te delen en te laten scannen en tevens een 
Kiekiesdag te houden. In verband met de toename van de coronagevallen 
heeft het bestuur van de Historische vereniging De Wijk-Koekange besloten 
deze dag in het dorpshuis NIET door te laten gaan.

Gedachteniszondag: rust en muziek in de dorpskerk

Zondag 21 november as. is het gedachteniszondag. De laatste zondag van 
het jaar voor de adventsperiode naar Kerst begint, is van oudsher de zondag 
waarop dierbaren die ons ontvallen zijn worden herdacht. De dorpskerk is 
die zondag van 15.00 tot 17.00 uur geopend voor een ieder die een kaarsje 
wil aansteken, een plekje van rust zoekt in dit eeuwenoude gebouw of wil 
luisteren naar de klanken van het kerkorgel (bespeeld door Jan Buiter van 
15 tot 16 uur) en/of van de vleugel (bespeeld door Jane Wensvoort van 16 
tot 17 uur). Stemmige muziek die bij deze zondag hoort. L oop gewoon eens 
binnen! Weet je welkom.

Protestantse Gemeente Koekange
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Bestel via
coop.nl

Geen tijd, geen zin?
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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

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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Agenda
17 nov. De Koegang nr. 21
19 nov. Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
19 nov. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
20 nov. Kaboutervoetbal Vitesse'63 - 9.00 uur
20 nov. Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
20 nov. Intocht Sinterklaas - Hof van Koekange - 13.00 uur
26 nov. Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
30 nov. Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
  1 dec. De Koegang nr. 22
  3 dec. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
  4 dec. Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 1 december 2021
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 25 november 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

Elke dinsdagavond Training Loopgroep Koekange - 19:30 uur 
1e vr. v.d maand Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG  
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:

ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn
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Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl

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

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

KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

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

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

Te koop,  gevonden e .d .

GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Wij zijnverhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT



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.

Bij het adres waar ik moet zijn, zie ik door het raam dat de
verhuisdozen tot aan het plafond staan opgestapeld. Het maakt dat ik
even twijfel of ik wel bij het juiste huis ben. 
Ik bel toch aan. Er doet een vrouw open met dikke wollen sokken aan,
een veel te grote trui en een joggingbroek. 
‘U heeft me gebeld in verband met het overlijden van Thijs?’ Ze knik en
barst in huilen uit. Met haar handen gebaart ze dat ik binnen kan
komen. Vanuit de keuken, aan het einde van het halletje, kijken nog
drie gezichten me ontredderd aan. Haar broer, zijn vrouw en een
dierbare vriendin, zoals later zal blijken. Ik kijk om me heen, terwijl
haar broer naast haar gaat zitten. ‘Neem je tijd, maar probeer me mee
te nemen in de situatie.’ nodig ik haar uit.

Ze snikt. ‘Wil je thee? Of liever koffie?’ Ik kijk haar aan. ‘Dat komt
straks wel.’ Ze begint te vertellen, met horten en stoten. Afgelopen
nacht heeft ze voor het eerst hier geslapen. Gisteren is ze verhuisd
vanuit Utrecht hier naar toe. Een enorm drukke dag, die voor haar
fysiek eigenlijk te zwaar was.

Zweverig
gedoe?

Ze is in een hele diepe slaap gevallen en vanochtend toen ze wakker werd en hem aanstootte
reageerde hij niet. ‘Het is zó oneerlijk!’ Ze schreeuwt het in haar onmacht uit. Haar broer neemt het
over: ‘Mijn zusje is ongeneeslijk ziek. Ze heeft kanker. Thijs heeft haar desondanks ten huwelijk
gevraagd. Ze zijn net vier maanden getrouwd. En het ziekenhuis in Groningen kan haar vorm van
kanker beter behandelen dan dat van Utrecht. Daarom is ze bij hem ingetrokken.’

Een paar dagen later tref ik haar alleen. Ze vertelt dat ze heel dankbaar is voor de hulp van de mensen
om haar heen, maar dat ze écht alleen moet zijn. Om te kunnen beseffen dat hij er werkelijk niet meer
is. ‘Weet je?’ ze kijkt me over het randje van haar kopje thee aan. ‘Ik denk dat hij het gewoon niet
aankon om afscheid van mij te moeten nemen. Daarom is hij vast vooruit gegaan.’ Haar gezicht houdt
ze een beetje scheef als ze mijn reactie peilt. ‘Of vind je dat zweverig gedoe?’ Wat ze zegt moet ik
even laten bezinken, maar dan antwoord ik: ‘Dat zou wel écht de ultieme uiting van liefde zijn.’ 

Na zijn uitvaart ga ik nog twee keer thee bij haar drinken en app ik haar af en toe. Haar eigen situatie
gaat steeds verder achteruit. Toch gaat ze terug naar Utrecht. Terug naar haar roots. Wanneer ik haar
een paar weken later wil appen zie ik in het scherm de datum staan waarop ze voor het laatst online
was. Ik realiseer me dat ook zij is overleden en kan alleen maar hopen dat ze gelijk heeft gehad en dat
hij haar heeft opgewacht.

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST
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