1 december 2021

Foto's: Iris van Dalen

17e jaargang nr. 22

Sinterklaasintocht in Koekange
op zaterdag 20 november.

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Stotijn

notariaat & mediation

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

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

DESKUNDIG, TREFZEKER
EN VOORDELIG

altijd scherp!

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

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Berghuizen			
5 dec. 10.00 uur Ds. Hornsveld
Den Ham Advent
12 dec. 10.00 uur Ds. J.W. Muis		
Advent
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
5 dec. 14.00 uur Ds. J. Oosterbroek
12 dec. 14.00 uur Ds. R. Kramer
Protestantse Gemeente Koekange
5 dec. 9.30 uur Ds. H.J.R. van Setten-Ruhrwiem Ruinerwold 2e Advent
12 dec. 9.30 uur Dhr. H. Lowijs
Hollandscheveld
3e Advent
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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Vogelherinneringen Landbouwhogeschool Wageningen
De volgende passage uit mijn boek “Mijn vogels, belevenissen van een
vogelaar” gaat over mijn studie aan de Landbouwhogeschool Wageningen in
1978.
Een bijzonder leuk practicum, waar ook nog eens vogels bij betrokken zijn, is
van de vakgroep dierecologie. Het is een onderzoek naar het voedselzoekgedrag van een aantal zangvogels in bomen. Daar is veel belangstelling voor.
Gevolg is dat een grote groep studenten bepakt en bezakt naar de Hoge
Veluwe fietst. Op een speciaal voor ons geserveerd deel van dit park mogen
we vijf dagen kamperen. Van daaruit gaan we dagelijks het park in om te
noteren in welk deel van een boom de verschillende zangvogels hun voedsel
zoeken. De delen van de boom waar we onderscheid in maken zijn de twijgen, de takken, de stam en de grond waar de boom op staat. De betreffende
zangvogels zijn de koolmees, pimpelmees, zwarte mees, kuifmees, staartmees, glanskop, matkop, boomklever en boomkruiper. De verwachting is dat
elke zangvogel de voorkeur heeft voor een specifiek deel van de boom. Zo zul
je de boomkruiper voornamelijk op de boomstam vinden en de staartmees
hangend aan twijgen. De grote groep studenten splitst zich op in kleinere
groepjes van minimaal twee personen. Bij twee personen moet minstens
één ervaren vogelaar aanwezig zijn om de verschillende vogels uit elkaar
te kunnen houden. Vanuit het oogpunt van sommige studenten (mijzelf bijvoorbeeld) is er wel een heikel punt. We moeten namelijk al vroeg op pad,
rond zonsopkomst. In de zomer gaan op dat tijdstip sommige studenten pas
naar bed. Maar alles went en om eens een week lang vroeg de slaapzak op
te zoeken kan geen kwaad.
Als ervaren vogelaar ga ik op stap met Ed de Graaf, een bevriende studiegenoot. We zijn in alle vroegte als eerste weg. Ik zoek de zangvogels op en
Ed noteert de waarnemingen. Niet alleen van zangvogels, we zien ook wilde
zwijnen en edelherten langskomen. Die tellen helaas niet mee.
Uit het hoofdstuk “Landbouwhogeschool Wageningen” pagina 64.
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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vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:
Zondagmiddag Luisterconcert
met Folkband

Parace3amol

Zondag 12 december 15:00 - 17:00

Hervormde Kerk

Kerklaan 20 Koekange

Informatie: Jan Willem Veenhuis
De Wilgen 66 Koekange
06-47436777 info@paracetamolfolk.nl
Entree: €10,-

@paracetamolfolk

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



- erkend APK station

 en verkoop auto’s
- inook voor sanitair
 


- onderhoud en reparatie






en onderhoud CV-ketel







Hilco Scheper



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

Belangenvereniging Koekange e.o.
WONEN IN KOEKANGE
De belangenvereniging van Koekange is bezig om de nieuwe dorpsvisie
2020-2030 te schrijven. In de enquête, die dit jaar is gehouden onder de
inwoners van Koekange, is o.a. duidelijk naar voren gekomen dat er behoefte
is aan woonruimte.
Nu is er een plan ontwikkeld om 70 woningen te bouwen in Koekange in de
komende 10 jaar.
Het gaat dan over huurwoningen en koopwoningen en zonodig wonen met
zorg.
De huurwoningen zijn in diverse segmenten
Studio’s met een huurprijs van e 400 p/mnd.
1 kamer
e 500 p/mnd.
2 kamers
e 600 p/mnd.
Twee onder één kap
e 750 p/mnd.
Vrijstaande woningen
e 850 p/mnd.
Deze woningen worden energieneutraal gebouwd, de huurprijzen zijn dus
inclusief energie.
De prijzen van de koopwoningen zullen marktconform zijn.
MAAR DAAR ZIJN WE U, KOEKANGERS, BIJ NODIG.
We willen woningen realiseren voor de lokale bevolking van Koekange en ze
worden gebouwd door de lokale ondernemers/aannemers van Koekange /
De Wolden.
Het is de bedoeling dat we een coöperatie oprichten waarvan degenen die
graag een huis willen huren/kopen lid zijn. Alleen de leden van de coöperatie
kunnen dan een huis huren of kopen (hier zijn geen kosten aan verbonden).
We zoeken belangstellenden die in de komende 10 jaar een woning zoeken,
om zelfstandig te gaan wonen of groter of kleiner willen gaan wonen of
senioren die in het dorp willen wonen of misschien kleiner of dichter bij de
voorzieningen van het dorp willen, enz. enz. Het is een inventarisatie en het
is vrijblijvend wanneer u zich opgeeft.
Hiermee kunnen we de gemeente overtuigen om mee te werken aan dit plan.
Zonder namen/belangstellenden geen woningen.
Geef uw naam, adres en in welk segment u belangstelling hebt door aan:
Of wanneer u andere wensen hebt over wonen, stuur uw idee naar:
Bij evt. vragen of opmerkingen stuur een mailbericht naar:
belangenvereniging.koekange@gmail.com
Koekange, laat van u horen!
Vr. Gr.
Bestuur Belangenvereniging Koekange e.o.
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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

HAIR
FASHION
KOEKANGE
Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.
maandag gesloten
dinsdag
8:30-12:00
woensdag 8:30-12:00
donderdag 8:30-12:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag
8:30-12:00
zaterdag
8:00-12:00
De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl
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tel:

06 125 666 69

en 13:00-17:30
en 13:00-17:30
en 13:00-15:00
en 13:00-17:30

Hairfashion Koekange
Dorpsstraat 17, 7958 RK Koekange
0522 - 45 26 49

Toekomstvisie De Wolden
Hoe willen we dat De Wolden er in 2040 uitziet? Hoe zorgen we ervoor dat
De Wolden klaar is voor de toekomst? Welke keuzes maken we en waarom
doen we dat? Dat staat in de concept Toekomstvisie De Wolden 2022-2040.
Verantwoordelijk Wethouder Gerrie Hempen: “Het was voor mij een bijzonder
proces. Een proces waar onze inwoners en ondernemers weer eens hebben
laten zien waar De Wolden sterk in is. SAMEN doen! Ik ben dan ook heel
blij, maar vooral ook trots, dat dit als rode draad terug is te zien in de visie,
Samen aan zet!”
Inwoners, ondernemers en organisaties zetten stip op de horizon
Bij het maken van deze toekomstvisie is de grote betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties gebleken. Maar liefst 45 organisaties en
meer dan 1200 inwoners hebben in (online) gesprekken richting gegeven
aan deze toekomstvisie.
Inwoners en organisaties zien het belang van gezondheid in, willen het landschap van De Wolden behouden en versterken en willen de leefomgeving
verduurzamen. Dit zijn dan ook de hoofdambities van de toekomstvisie
geworden: vitale samenleving, duurzame leefomgeving en landschap als
drager. De ambities en doelstellingen vertegenwoordigen waarden die verbonden zijn met zes onderliggende thema’s: positieve gezondheid, wonen
en leven, energie en klimaat, milieu en circulariteit, economie en landbouw
en toerisme en recreatie.
De visie schetst een samenhangend toekomstbeeld waar De Wolden heen
wil. Hempen: “Corona heeft ons ongetwijfeld nieuwe inzichten gegeven.
Inzichten hoe belangrijk het naoberschap nog is en hoe blij wij moeten zijn
met de ruimte om ons heen. Met andere woorden, we zijn ontzettend trots
op de mooie omgeving waarin we wonen, werken en leven. Dit geeft meteen ook aan hoe ingewikkeld het allemaal is. Er is een grote behoefte aan
bouwen en daarnaast moet er ook ruimte worden gevonden voor nieuwe
manieren om energie op te wekken. En dit moet allemaal passen in het landschap dat we willen behouden. Welke afweging maak je dan als gemeente?
Hoe kom je tegemoet aan veranderingen zonder dat het ten koste gaat van
ieders belangen? De uitgangspunten staan in deze visie. En aan ons is straks
de taak om dit om te zetten naar spelregels waar iets wel of niet kan.”
De raad bespreekt de conceptvisie aanstaande donderdag voor het eerst. In
januari kan de raad dan overgaan tot vaststelling van het ontwerp. Inwoners,
ondernemers, verenigingen en organisaties krijgen dan de mogelijkheid om
een zienswijze over dit ontwerp in te dienen.
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Heeft u iets te vieren?
Zoekt u een vergaderlocatie?
Denk aan onze Hooiberg.

17 dec. Kerstdiner
In 2022 wordt de hooiberg
gerenoveerd.
Heropening medio 2022.
Volg ons via website en facebook.

     
     
  
  

     
  

    
     
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
Een cadeau nodig
   voor Sint en/of
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Kerst?
Bel  gerust!  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
Bel  gerust!  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
      TIP:
Cadeau
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
Bel  gerust!  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
• Heerlijke
olie, scrub en lotion te gebruiken
  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

voor het hele lichaam
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
• diverse parfums ♀ en ♂

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
•een cadeaubon

  

www.welgelegen.com
0522-451771

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl
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Bel, mail of app gerust voor de openingstijden!

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

Jubilarissen kinderclubwerk
Afgelopen jaar hebben we twee vrijwilligsters van het kinderclubwerk in het
zonnetje mogen zetten.
Janny Koene 30 +1 jaar vrijwilligster en Margje Koeling 30 jaar vrijwilligster.
Het kinderclubwerk draait alleen op vrijwilligers, we zijn dan ook trots op
deze twee vrijwilligsters dat ze al zolang bij ons zijn om de kinderen club te
geven. Janny verzorgt de knutselclub en Margje doet de figuurzaagclub. Het
kinderclubwerk is voor alle basisschoolkinderen van groep 3 t/m 8. We hebben vele verschillende clubs zoals koken, knutselen, schilderen, techniek
en figuurzagen. Dit jaar hebben we 95 kinderen die zich hebben opgegeven
voor deze verschillende clubs.
We hopen natuurlijk dat het kinderclubwerk nog lang zal bestaan in
Koekange.
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan, neem dan contact met
Jennie Mulder tel. 452152.

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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Grootformaat
posters
Grootformaat tekening of poster nodig? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Wil je een kopie of scan van een bestaande tekening of een print van een pdf?
Het kan allemaal!

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

www.kleen.nl

Bouwtekeningen &

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

A Case Of B e aut y h ee ft ee n n ieu we n aam:

Kuiper BV

Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231
A Case Of B e aut y h ee ft ee n n ieu we n aam:
aam:
Of B e aut y h ee ft ee nA nCieausewO
e nf aBaemau: t y h ee ft ee n n ieu we nwww.kuiper-koekange.nl
ase Of B e aut y h ee ft ee n n ieu we n aam:

S c h o o n h e i d s s a l on & p ed i cu r e
Weer wi lle 17

|

7961 LV Ru inerwold

|

06 52273961

Al jaren een begrip
in de wijde omgeving

i nf o@ footandbeauStcyhcoaroen.nhle id sf soaoltoannd&bepaeudtyi ccuarree .nl
Openingstijden:
ho o n he id ssal on & p ed i cSucreho o n he id ssal on & p ed i cu re
Maandag t/m donderdag 08:00-12:00 uur
S c ho o n he idW
sseael rowni ll&e 1p7ed| i7c9u6re1 LV Ruinerwold | 06 52273961
13:00-18:00 uur
fwoo@
alen6d15b72e2
au77
eledfrow|oitl0
2.n7l3961
17 | 7961 LV Ru inienrW
| t3y99c66a1r1eL.nVl R|ufionoertwanodldbe|au0ty6c5ar2eVrijdag
08:00-12:00 uur
@
ca9r6e1.nl | f ootandbeau tycare .nl
ai lnledb1e7au|ty7c9a6
r e1.nLlV| Rfuoiionntefao
dobfloedo
aut|atn
y0cd6abr5eea2.un2tl7y3
rnw
13:00-21:00 uur
@ footandbeau tycar e.nl | f ootandbeau tycare .nl
Zaterdag
08:00-17:00 uur
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O.B.S de Rozebottel schoolpleinperikelen
Het schoolplein is “the place to be” voor de jeugd uit Koekange.
Waar vroeger iedereen verzamelde in de speeltuin, komt de jeugd nu samen
op het schoolplein van de Rozebottel.
Niet op het plein van de Johan Friso school, daar is een mooi, groot hek
omheen geplaatst met een bordje “verboden voor onbevoegden”. Dat schrikt
af.
Het schoolplein van de Rozebottel is openbaar terrein volgens de gemeente,
toegankelijk voor iedereen. Hier komt geen hek omheen en ook geen mooie
heg.
Dat hek, dat hoeft ook niet. De kinderen vermaken zich hier kostelijk en het
is een mooie verzamelplaats waar jong en oud samen speelt. Maar ja…. waar
kinderen spelen, wordt ook rotzooi achtergelaten. Zakken chips, lege blikjes,
snoeppapiertjes alles ligt op het schoolplein en in de overvolle prullenbakken.
Wie ruimt het op?
Bij deze rotzooi zijn nu ook honderden bladeren gekomen. De gemeente gaat
met bladblazers rond, maar niet op het schoolplein. Wie ruimt het dan op?
Ook hebben we te maken met overtollig zand. Er waren ouders en leraren, die
graag een mooi, groen schoolplein wilden. Helaas heeft dit niet het gewenste
resultaat opgeleverd. De tegels die eruit zijn gehaald zijn weg en het plein is
een grote zandbak geworden. Je loopt het zand mee de school in, het dorpshuis in en het platte dakkie zit er na een middagje clubwerk ook helemaal
onder. Wie ruimt het op?
Een tuin vol onkruid. Twee onlangs geplante bomen met daaronder veel
onkruid. Het onkruid groeit beter dan de bomen. Wie ruimt dit op?
Vandaag hebben twee ijverige moeders, een vader en een zeer behulpzame
buurman het plein opgeruimd. We konden het niet meer aanzien. Maar wie zal
de volgende keer deze taak op zich nemen? De kinderen + leraren/ leraressen,
andere ouders of is dit een taak van de gemeente?
Wij zouden het graag willen zien. Want de staat van het schoolplein tegenwoordig laat te wensen over. We willen toch allemaal een mooi schoolplein
voor onze kinderen. Als het een rommel is, kunnen we de kinderen ook niet
kwalijk nemen dat ze er nog wat meer rommel bij gooien.
Het goede voorbeeld moet worden gegeven, wie gaat het doen?

TE KOOP

Een stuk grasland gelegen
nabij de Koekanger Dwarsdijk
te Koekange
Gemeente De Wolden, kadestraal
bekend gemeente De Wijk, sectie1,
nummer 90, groot 65 are,
vraagprijs € 45000 per ha.
Inlichtingen: 06 26 53 45 00

Te Koop:
Thomas de Trein
73 rails plastic, waaronder bochten, wissels,
tunnelbruggen, 7 treintjes/wagonnetjes metaal,
1 helicopter, 2 hijskranen, 2 stopborden,
1 paintstation, 1 overlaadstation, 1 houtzagerij
Voor meer informatie, bel 0522 259 877
of mail henkenalie@kleen.nl
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Concert Paracetamol
In 2019 en 2020 heeft Paracetamol een serie luisterconcerten gespeeld in
mooie kerkjes en kapellen. Ze pakken de draad weer op in de prachtige kerk
van Koekange.
Met viool, doedelzakken, saxofoon, gitaar en contrabas speelt Paracetamol
balfolk uit heel West-Europa, afgewisseld met een lied of gedicht.
Speciaal voor dit concert voegen ze daar een vleugje Kerst aan toe.
Entree € 10
Wat brengt een stacaravan met een gitarist en een doedelzakspeler?
Hoe kan het dat een contrabassiste onverwacht bij een kampvuur aan komt
lopen en nooit meer weg gaat? Wat deed een zekere violiste uit Spanje terugkeren?
Paracetamol speelt balfolkmuziek met een bitterzoet randje. Meeslepende
mazurka's, golvende gavottes, drijvende bourrées maar ook een zeldzame
grabbelton en de eerste nieuwe bravade sinds 1657.
Echo’s van Ierse jigs, metal klassiekers, Hongaarse folk en jazz loopjes
klinken uit vorige muzikale levens door in hun dansmuziek. Ze trekken van
donkere café’s, langs dansvloeren naar festivals als Castlefest en CaDansa.
Op dit moment werkt Paracetamol aan haar debuutalbum vol eigen composities.
Rob Zantkuijl Doedelzakken, saxofoon
Nico Beltman Viool
Gyöngyi Kovács Contrabas, zang
Jan Willem Veenhuis Gitaren, percussie

RABO Clubsupport
Iedereen die op ons gestemd heeft en natuurlijk de RABOBANK heel hartelijk
dank. Een geweldig bedrag! € 1559,73
Nogmaals heel hartelijk dank!
Met vriendelijke groeten.
Korfbalvereniging KIA, Koekange
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Kerstmarkt Berghuizen
helaas kan de Kerstmarkt Berghuizen niet doorgaan vanwege de aangescherpte corona regels. Maar we hebben besloten om op 9 april 2022 een
Paasmarkt te houden! Houd de Koegang in de gaten voor nadere berichten hierover!

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

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
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Agenda
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
10 dec. Theelichtjestocht - start Dorpshuis de schakel tussen 18.00 en 20.00
15 dec. De Koegang nr. 23 - laatste Koegang van 2021
17 dec. Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
17 dec. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
18 dec. Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
21 dec. Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
4 jan. Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
7 jan. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
8 jan. Nieuwjaarsloop Loopgroep Koekange
8 jan. Klaverjasmarathon - De Schakel - 10.00 uur
15 jan. Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
21 jan. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
25 jan. Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
29 jan? Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
4 feb. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
12 feb. Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
Elke dinsdagavond
1e vr. v.d maand

Training Loopgroep Koekange - 19:30 uur
Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur

Let op! In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zou het kunnen zijn dat
bepaalde activiteiten afgelast/opgeschort worden. Voor meer informatie adviseren wij
u contact op te nemen met de organisatie.

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave
15 december 2021
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 9 december 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

STICHTING DORPSHUIS

14

l

D

hake
c
S
e

Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange

Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

‘Wat kan ik doen?’ De tranen staan nog op zijn wangen, toch
besluit hij het voortouw te nemen. Hij is immers de oudste.
Na hem komen nog drie zussen. De jongste daarvan heeft
echter al een concreet plan: ‘Susanne, ik wil wel een tekening
maken om op de voorkant van de kaart te zetten. Kan dat?
Ze kijkt het gezelschap rond om de reacties te peilen.
Er wordt enthousiast gereageerd. Ze lijkt er een beetje verlegen
van te worden.
Haar broer verzucht: ‘Het liefst zou ik hem in zijn boot
cremeren, in plaats van dat we zo’n saaie kist laten komen.’
Zijn oom, de broer van zijn overleden vader kijkt hem aan:
‘Ik begrijp het jongen. Wat hebben we wat geklust aan die
boot. Al zijn vrije tijd ging er in zitten. En wat heeft je vader er
een plezier aan beleefd’
Ik aanschouw het tafereeltje en besluit de mogelijkheid te benoemen om zelf een kist
te maken. Zodra ik het heb uitgesproken beginnen de ogen van beide mannen te
stralen. En er komen weer tranen. ‘Mag dat echt?’ Ik bevestig dat het mag, maar dat de
creatie wel aan enkele voorwaarden moet voldoen, die we goed moeten checken. Het
duurt maar even voor de mannen zich terugtrekken: ‘Als we hier niet nodig zijn gaan
we even op onderzoek uit.’ Al snel zijn ze terug zijn met een instructiefilmpje dat ze op
het internet vonden. ‘We gaan materiaal halen hoor.’ En weg zijn ze.

Uitvaren

Zo worden de volgende dag zijn naasten uitgenodigd om hem ‘uit te varen’, met een
kaart waar zijn geliefde zeilboot voorop staat. Een paar dagen later staat de kist die de
mannen maakten voor het raam, dat uitzicht geeft over het water en het wuivende
riet. Zijn gezin heeft hem naar de afscheidslocatie begeleid en we hebben daar samen
nog even een moment, voor de eerste gasten er zullen zijn. Zijn oudste zoon gaat naast
de kist staan en tuurt over het water. Dan draait hij zich om. Hij geeft een klopje op de
kist en zegt: ‘Goede reis Pap. Behouden vaart.’

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
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Geen tijd, geen zin?

Bestel via
coop.nl

