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Kerstverlichting op het pleintje van de Christinalaan.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
19 dec.
10.00 uur
25 dec.
10.00 uur
26 dec.
10.00 uur
31 dec.
19.30 uur
2 jan.
10.00 uur
9 jan.
10.00 uur

Berghuizen			
Ds. J.W. Muis		
Advent
Ds. J.W. Muis		
Kerst
Ds. Arend Linde
Hoogeveen Kerst
Ds. J.W. Muis		
oudjaarsavond
Ds. J.W. Muis
Mevr. E. de Vegt
Hoogeveen	Kerk zonder drempelviering

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
19 dec.
14.00 uur Ds. D. de Jong
25 dec.
?
Ds. D. de Jong
26 dec.		
31 dec.
?
Ds. D. de Jong
2 jan. (HA) 14.30 uur Ds. J.H. Dunnewind Heemse
9 jan.
14.00 uur Ds. P.J. de Haan
Zwolle
Protestantse Gemeente Koekange
19 dec.
9.30 uur Ds. B. Metselaar
24 dec.
22.00 uur Ds. H.E.J. de Graaf
25 dec.
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf
2 jan.
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf

Beilen
Koekange
Koekange
Koekange

4de Advent
Kerstavond
Kerst

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

Wij wensen u

Bouwbedrijf KRALE
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57
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Fijne Feestdagen
en een

Gelukkig en Gezond
Nieuwjaar

Woensdag 29 december
Donderdag 30 december
Vrijdag
31 december

Openingstijden
24 december
25 december
26 december
31 december
1 januari
2 januari
Coop Scherff
Dorpsstraat 26

In samenwerking met:

08:00-18:00 uur
Gesloten
12:00-17:00 uur
08:00-18:00 uur
Gesloten
12:00-17:00 uur

Samen maak je ‘t verschil
Samen maak je het verschil

3

OOK IN 2022 ZIJN WE U GRAAG WEER VAN DIENST!

Stotijn

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN
notariaat & mediation
EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR Uw notaris
altijd scherp!
in de regio. Waarvan akte...!
T: de Wijk 0522 - 440 473

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, tuinaanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

Ook in het nieuwe jaar
staan we weer
voor u klaar!

Fijne Kerst
en een

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl
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Gezond
2022!

Stukje Natuur grote zaagbek
Zodra de bomen hun bladeren laten vallen, weet je dat de winter op komst
is. Naast de vallende bladeren komen er grote groepen ganzen in V-vorm
aangevlogen en zijn die vervelende limonadewespen gelukkig verdwenen.
Trouwens buiten op een terras zitten is er ook niet meer bij. Er zijn natuurlijk
allerlei andere indicaties voor de nadere koude periode, daar zou je een boek
over kunnen schrijven, maar daar is hier geen ruimte voor.
De grote zaagbek is een van de bezoekers, waaraan je kunt zien dat de
zomermaanden voorbij zijn. Broeden doet hij hier namelijk niet, wel is hij een
doortrekker en overwinteraar. Maar wat is een grote zaagbek? Hij behoort tot
de familie van de eenden, echter voor hem zit het voeren in een parkvijver
er absoluut niet bij. Buiten het feit dat hij vooral op grote rivieren, vaarten
en plassen voorkomt, bestaat zijn voedsel niet uit korstjes brood. Zijn naam
zaagbek duidt daar al een beetje op. Hij heeft namelijk een opvallend lange,
dunne snavel met een gezaagde rand. Daarmee richt hij zich geheel op de
vangst van vis, ongewervelden en ander kleine dierlijke organismen.
Het herkennen van de grote zaagbek is niet lastig, vooral het mannetje. Deze
is namelijk grotendeels roomwit van kleur, met een zwart-groene kop en
bovenhals. De bovenkant van zijn lijf is zwart, maar dat is minder opvallend.
In vergelijking met een wilde eend is hij groter, meer langwerpiger van vorm
en ligt dieper op het water. Ondanks zijn kortere vleugels, het is immers een
eend die naar zijn voedsel duikt en dan zijn lange vleugels niet handig, kan
hij snel vliegen. Er zijn snelheden gemeten van 100 km per uur!
Het vrouwtje van de grote zaagbek is minder opvallend. Die is voornamelijk
grijs van kleur en heeft een lichtbruine kop en bovenhals. Omdat dit soort
meestal in paren voorkomen, is het altijd handig om op de opvallende mannetjes te letten.
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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STICHTING DORPSHUIS
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Wij wensen iedereen
een vrolijk eind
en een goed begin
2022, een jaar volkomen
naar ieders zin.

Fijne feestdagen
en een
gezond en voorspoedig 2022

Fijne Feestdagen
en snel tot ziens in

2022

06 15 00 23 99 l info@hbsbouwservice.nl
www.hbsbouwservice.nl

Autobedrijf en
Tankstation

DE BOO

Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220

Wij wensen
iedereen

Fijne Feestdagen
en een

Gelukkig en
Gezond 2022!
Wim, Janet, Esmé en Twan
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“De Gele Brigade” van De Wolden
- Horen.Zien.Doen. Veeningen - Tijdens de algemene ledenvergadering is niet alleen Gerrie
Hempen-Prent als lijsttrekker gekozen. Ook is de volgorde van de in totaal
28 kandidaten van Gemeentebelangen vastgesteld voor 16 maart 2022 bij
de gemeenteraadsverkiezingen.
“We zijn erg blij met dit prachtige aantal en de mooie verdeling over de
verschillende dorpen in de gemeente”, aldus Gerrie Hempen. “Net zo divers
als bij alle vorige gemeenteraadsverkiezingen. Mooi dat andere partijen
hun jongste kandidaat benoemen, maar als Gemeentebelangen zijn wij juist
enorm trots op onze oudste kandidaat: Berend Boverhof uit De Wijk. Met zijn
88 jaar en grote betrokkenheid bij het verenigingsleven, krijgen ook ouderen
een stem bij Gemeentebelangen”, vervolgt Gerrie.
Berend is bij meerdere verenigingen betrokken, maar met name de
Koninklijke muziekvereniging Apollo, waar hij al meer dan 65 jaar spelend
lid van is, springt er voor hem toch wel uit.
Van de in totaal 28 kandidaten zijn er zes nieuwe binnenkomers waarvan
sommige al wat langer verbonden aan Gemeentebelangen. Zoals Henk
Boelen uit Zuidwolde als bestuurslid. En natuurlijk de huidige wethouder
Egbert van Dijk uit Ruinen. Vorig jaar als opvolger van Jan van ’t Zand er bij
gekomen.
Ook Rudi Hooch Antink, agrariër uit Koekange, is geen onbekende in de
gemeente. Rudi heeft namens Gemeentebelangen zitting in het algemeen
bestuur van het waterschap. Hij is voorzitter van de 4 koppige fractie van
Gemeentebelangen Drenthe ~ Overijssel.
Speciaal is dat met Marius van de Pol, Gemeentebelangen voor de eerste keer
in de geschiedenis, een vertegenwoordiger in Berghuizen op de kandidatenlijst heeft. Een andere bekende en misschien wat minder bekende naam zijn
die van Ronald Buld uit Ruinerwold en Tom Lubbinge uit Ruinen.
“Met hun achtergrond hebben zij een toegevoegde waarde voor de kandidatenlijst.” Zit ’de gele brigade’ in de genen? “Met moeder en zoon Buld samen
op de lijst voor Gemeentebelangen zou je dat wel denken”, knipoogt Gerrie
Hempen.
Op Gea Leffers uit Ruinen na, zij gaat na 18 jaar als lijstduwer fungeren,
is van het zittende team raadsleden iedereen beschikbaar voor een nieuwe
termijn. Wij gaan er van uit dat de plek van Gea opgevuld wordt door Ina van
Goor uit Zuidwolde. Zij draait al een tijdje mee als fractie-ondersteuner van
Gemeentebelangen en is klaar om de volgende stap te zetten.
Samen met lijsttrekker Gerrie Hempen-Prent gaan alle kandidaten richting
verkiezingen om het 100% lokale en onafhankelijke geluid te laten horen.
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U kunt ook online boeken,
via de link op onze website.
Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 0522 45 25 10
Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl

Wij wensen jullie
fijne feestdagen
en een gezond en
goed verzorgd 2022
Groeten,

Celine, Marloes en Gejanca

Prettige Kerstdagen
en een

Leerzaam Nieuwjaar
Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

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

06 125 666 69

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange
0522 452094
info@devlinder-rt.nl
06 55572493
www.devlinder-rt.nl

Pedicure Praktijk Betty
Ik bedank al mijn klanten voor het vertrouwen in 2021
En voor iedereen

gezellige dagen en een gezond 2022
Mr. J. de Blieckweg 5 • 7958 RE Koekange • Tel. 0522 451734

12-uurs klaverjasmarathon
Als er versoepelingen komen dan willen wij graag de 12 uurs klaverjasmarathon houden op 22 januari 2022.
Als het door kan gaan houden wij jullie op de hoogte via de Koegang met
verdere informatie.
Dus noteer 22 januari alvast in de agenda en hopelijk tot dan.
Groet, Henriëtte en Gerdine

Wij wensen iedereen

fijne dagen
en een

gelukkig en gezond
nieuwjaar
Dorpsstraat 63 - 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406
www.annekehairandbeauty.nl
info@annekehairandbeauty.nl

Heeft u iets te vieren?
Zoekt u een vergaderlocatie?
Denk aan onze Hooiberg.
Wij wensen u goede feestdagen
en een gezond 2022

www.welgelegen.com
0522-451771
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Prettige Kerstdagen

Fijne Feestdagen!

Wij bedanken alle adverteerders, fotografen en iedereen
die dit jaar een bijdrage geleverd heeft aan De Koegang
en wensen iedereen

en een

Goed en Gezond 2022

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Kandidaten gezocht voor Drentse Talentprijs Cultuur
Stichting Kunst & Cultuur reikt april volgend jaar opnieuw de Drentse
Talentprijs Cultuur uit. Tot 10 januari 2022 heeft iedereen de kans om kandidaten voor te dragen. De Talentprijs is een prijs voor een individu of groep
die in 2021 een opvallende culturele prestatie heeft geleverd. Het kan gaan
om muziektalenten, maar ook om talenten op het gebied van de beeldende
kunst, literatuur, theater, fotografie, dans of urban art. Kandidaten kunnen
worden aangemeld door een mail te sturen naar ellen@kunstencultuur.nl
Met de jaarlijkse uitreiking van de Talentprijs zet K&C de meest opvallende
talenten in de schijnwerper. De laatste winnaar was de gothic rockband
Blackbriar uit Assen die een debuutalbum uitbracht en met opvallende
videoclips duizenden fans wereldwijd weet te bereiken. Er wordt begin volgend jaar een Drentse jury samengesteld die bepaalt welke drie kandidaten
worden voorgelegd aan de landelijke jury. Deze jury wijst de uiteindelijke
winnaar aan. De kandidaat die de meeste potentie heeft zich verder te ontwikkelen en door te groeien naar een nationaal podium ontvangt de prijs.
De Drentse Talentprijs cultuur bestaat uit een sculptuur en een bedrag van
2500 euro.
De afgelopen jaren kende meerdere muzikale winnaars waaronder het folkduo Tangarine en celliste Mare Keja, maar ook winnaars op het gebied van de
beeldende kunst zoals illustratrice Marloes de Vries en beeldend kunstenaar
Anne-Will Lufting. Ook actrice Rosa da Silva en musicalster Willemien Dijkstra
wisten de prijs eerder in de wacht te slepen.
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Pedicure Praktijk Jomas
Wenst u
Fijne feestdagen
en een gezond 2022!
Dorpsstraat 84
7958 RR Koekange
06-15102936

    
     
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
     
  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
Wij wensen je fijne
feestdagen
  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
   ennatuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
een gezond
en gelukkig nieuwjaar
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  
  
olie, scrub en
   • Heerlijke
   lotion te gebruiken
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
     

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

• diverse parfums ♀ en ♂
•een cadeaubon
  
  
  
Bel, mail of app gerust voor de openingstijden!
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

  

www.pedicurepraktijkjomas.nl
pedicurepraktijkjomas@gmail.com
Voetverzoring - Voetmassage - Gelpolish

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
- onderhoud en reparatie
van alle merken auto’s
- aircoservice
Autobedrijf Slagter
wenst iedereen

Fijne Kerstdagen
en een

Goed 2022!
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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
Koekange, u hebt van u laten horen na onze oproep in de vorige Koegang.
Bedankt voor de vele reacties die binnen komen in onze mailbox.
Het is belangrijk om van alle belangstellenden te horen wat de wensen zijn,
zodat we hier rekening mee kunnen houden in de uitwerking van de plannen.
Kent u nog mensen in uw buurt of kennissenkring? Zegt het voort, zegt het
voort. Belangenvereniging.koekange@gmail.com
Nogmaals bedankt voor de vele reacties.
Vr. Gr.
Henk Koetsier
namens Bestuur Belangenvereniging Koekange e.o.

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
Prettige
Feestdagen en een Groen 2022
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Prettige Kerstdagen
en een

Gezond 2022

HAIR
FASHION
KOEKANGE

Wij wensen iedereen

fijne kerstdagen
en een

gezond en goed
2022
Annemieke en José
Dorpsstraat 17, 7958 RK Koekange
0522 - 45 26 49
14

wenst u

Prettige Kerstdagen
en een

Gezond en Gelukkig
Nieuwjaar!
Weerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold

Weerwille
8 | 9946
7961
LV Ruinerwold
Tel.: 06 - 4971
| berty@jkwant.nl
Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nl

Ve r e n i g i n g e n e n a c t i v i t e i t e n
Korfbalvereniging Kia
Gea Zwiers: 0612178917
www.kvkia.nl

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

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

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

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

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

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

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
Bridgeclub Koekange
Elke 2e en 4e maandag van de
maand. Info of aanmelden:
Annie Smink 0522451981

Indien u ook graag op deze pagina vermeld wilt worden, laat het ons weten:
Belangenvereniging.koekange@gmail.com

TUINDEUREN.NET
#HOUTISMOOIER

Tuindeuren Schuifpuien Raamkozijnen Garagedeuren

BRUINSINHOUT.NL
Online bestellen WEBSHOP Ook op voorraad
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Wij bedanken al onze klanten voor het in ons
gestelde vertrouwen en hopen u ook in 2022
weer van dienst te kunnen zijn.
• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen
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Namens alle medewerkers wensen wij u

prettige kerstdagen
Koekanger
en
een gezond 2022!!
Dwarsdijk 5
Koekanger
Koekange
Koekanger
Dwarsdijk 5
Dwarsdijk 5
Koekange

Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

Koekange

Rabo ClubSupport
De Historische Vereniging De Wijk-Koekange heeft dit jaar weer deelgenomen aan Rabo ClubSupport. Het heeft de vereniging € 882,05 opgeleverd,
die zal worden besteed aan het onderhouden en renoveren van het alarmsysteem in de molen.
De vereniging wil iedereen, die op hen heeft gestemd, hartelijk dank zeggen!

Gediplomeerde
en ervaren

RIETDEKKERS
Gediplomeerde
en ervaren

RIETDEKKERS
Gediplomeerde
en ervaren

Rietdekkersbedrijf Schipper
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T 0522 47 53 07
M 06 23 24 93 05
info@rietdekkersbedrijfschipper.nl

Rietdekkersbedrijf Schipper
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T 0522 47 53 07
M 06 23 24 93 05
info@rietdekkersbedrijfschipper.nl

rietdekkersbedrijfschipper.nl
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rietdekkersbedrijfschipper.nl

Rietdekkersbedrijf Schipper
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T 0522 47 53 07

RIETDEKKERS

rietdekkersbedrijfschipper.nl
rietdekkersbedrijfschipper.nl

URZO
Damesmode
Slaapcomfort

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

GORDIJNEN
ZONWERING

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij zijn
verhuisd
!

Huishoudtextiel

Handelsonderneming
Handelsonderneming
ter
ter Meer
tel. 05220 - 61022

Meer

nnen
op dakpa
inverkoop
dakpannen
en verko
in- en

Wenst u fijne
feestdagen
e
n
een goed 2022
Dorpsstraat 84
!
7958 RR Koekange

0522-473338
84
Dorpsstraatwww.dakpannenhandeltermeer.nl
75649
06-216
7958 RR Koekange

0522-473338
06-21675649

www.dakpannenhandeltermeer.nl

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een

vrijwilliger die kan bijspringen
op de gezellige dagactiviteiten
in het Hof van Koekange.
Op maandag, dinsdag en donderdag worden er
activiteiten georganiseerd voor ouderen, die daar
een dag of dagdeel met elkaar door brengen.
Ook zoeken wij

iemand die mensen naar en van
de dagactiviteiten kan vervoeren
in onze bus.
Dagen en tijden in overleg.
Informeer vrijblijvend!

U kunt reageren naar
Janneke Schieving,
j.schieving@zzwd.nl
of bellen: 06 51 90 21 54
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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

Ook in het nieuwe jaar staat Buurtteam de Wolden weer voor u klaar.
Ook in het nieuwe jaar staat Buurtteam de Wolden weer voor u klaar.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en veilig 2022 !
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en veilig 2022 !

Maakt u zich zorgen over iemand? Ervaart u overlast? Of heeft u een vraag, maar u weet niet
bij wie u terecht kan? Soms is het lastig om de juiste organisatie voor uw vraag te vinden en
soms heeft u meerdere organisaties nodig. Daarom zijn verschillende organisaties nu verenigd
in Buurtteam De Wolden. Daar kunt u altijd met uw vragen terecht.
Tel. 0528 37 86 86 | E-mail: buurtteam@dewolden.nl
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Agenda
15 dec.
17 dec.
17 dec.
18 dec.
21 dec.
30 dec.
4 jan.
7 jan.
8 jan.
8 jan.
12 jan.
15 jan.
21 jan.
22 jan.
25 jan.
26 jan.
29 jan?
4 feb.
9 feb.

De Koegang nr. 23 - laatste Koegang van 2021
Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
Klaverjasmarathon Berghuizen - 10.00 uur
Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
Nieuwjaarsloop Loopgroep Koekange
Klaverjasmarathon - De Schakel - 10.00 uur
De Koegang nr. 1
Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
Klaverjasmarathon
Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
De Koegang nr. 2
Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
De Koegang nr. 3

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
12 januari 2022
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 6 januari 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

Prettige Kerstdagen
en een

Gelukkig 2022

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
19

Als thuis
voelen

‘Het is zaterdagochtend. Hij staat voor de deur met zijn hond aan
de riem. Ik had hem niet verwacht, maar heb wel het vermoeden
dat hij niet ‘zonder reden’ hier staat. Ik voel me niet helemaal op
mijn gemak, in mijn hardloopkleding en nog verse zweet lucht
om me heen. Ik vraag toch of hij binnen komt.
Aan de deur stond ik als ‘mens’ en nu hij in mijn woonkamer
staat moet ik even schakelen naar mijn rol van ‘functionaris’. Het
vertelt me dat zijn moeder van de artsen te horen heeft gekregen
dat ze uitbehandeld is en dat ze als gezin graag met mij in
gesprek willen. ‘Alles wat we nu vast bespreken geeft ons straks
ruimte, als het zover is.’ Kunnen we vandaag of morgen nog
afspreken?’ vraag ik. Hij weet namelijk dat ik op vakantie ga.
‘Morgenvroeg 10 uur’, besluit hij. ‘Als het anders wordt app ik je.’

De volgende ochtend voel ik me meer comfortabel als ik fris gedoucht, in nette kleding
bij de familie zit. Er ontstaat een mooi gesprek. Met ruimte voor vragen en voor emoties.
Als ik thuis kom pak ik eerst mijn koffer in en dan schijf ik het verslag van ons gesprek.
Voor ik naar mijn vakantiebestemming vertrek doe ik het bij de familie in de brievenbus.
Zijn moeder blijkt sterk. Ze viert zelfs nog haar verjaardag met een lunch op het terras,
samen met haar kinderen en kleinkinderen. Maar na een aantal weken geeft ze bij haar
naasten aan dat het op is. Ze wordt in aanwezigheid van hen in slaap gebracht en
overlijd de volgende ochtend.
Een paar dagen later gaat ’s avonds de deurbel. Ik heb net mijn fleecetruitje aangetrokken
over mijn nette kleding. Zit met het bord op schoot op de bank voor de TV. Zonder hond is
hij deze keer. ‘Mag ik je zo dadelijk even voorlezen wat ik tijdens de dienst wil gaan zeggen?
Ben er over vijf minuten weer.’ Ik eet mijn bord snel leeg en houd mijn fleecetrui aan, in de
wetenschap ‘dat dat kan’. Een paar minuten later stapt hij de woonkamer in. En ik voel me
dankbaar, dat ik bij hem en zijn familie mens en functionaris tegelijk mag zijn.
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

