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Kerkdiensten

Gereformeerde kerk Berghuizen   
16 jan. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  Heilig Avondmaal
23 jan. 10.00 uur Ds. J.W. Muis

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
Niet bekend bij de redactie

Protestantse Gemeente Koekange
16 jan. 9.30 uur Dhr. H. Lowijs
23 jan. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf

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
 

Vanaf het seizoen 2022-2023 
gaat de jeugd van Vitesse’63 en WIJC 
over in een volledige samenwerking.

Bedenk jij de nieuwe naam 

voor deze jeugdafdeling?
Gebruik je creativiteit en doe mee!

De winnaar ontvangt een bon t.w.v. € 100,- 
van Coop Supermarkten!

Meedoen kan alleen per mail via 
jc@vitesse63.nl en tot uiterlijk 31 januari 2022.
Graag je naam en telefoonnummer vermelden.

Namens Vitesse’63, Wacker en IJhorst: Succes!!!
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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

Vogelherinneringen Noord-Amerika eerste deel

De volgende passage uit mijn boek “Mijn vogels, belevenissen van een voge-
laar” gaat over een reis naar Noord-Amerika in 1994.

Begin mei 1994 landen we op het vliegveld van Houston, Texas. Vanaf het 
vliegveld rijden we in onze huurauto naar Galveston aan de Golf van Mexico. 
De kuststrook van Texas is vrij vlak, met diverse lagunes en baaien. Niet van 
die kleine watertjes, want gelijk op de eerste dag zien we tijdens een rondrit 
in de buurt van Galveston twee dolfijnen van het type Flipper in een van de 
lagunes zwemmen. De bedoeling is dat we de komende dagen langs deze 
waterrijke kuststrook naar het zuiden afzakken. Er liggen een aantal natuur-
parken langs deze kust, waarvan we er een paar gaan bezoeken.
Het mag duidelijk zijn dat de meeste vogels die we zien een relatie met het 
water hebben. Twee bijzondere vogels in dit aspect zijn de bruine en witte 
pelikaan. Met name de bruine pelikaan laat zich in sommige gevallen bijna 
aaien op de pier van een haven. Deze vogel komt voornamelijk langs de kust 
voor, terwijl zijn witte soortgenoot ook in het binnenland voorkomt. Verder 
is er een verschil in jachttechniek, de bruine pelikaan duikt naar zijn voed-
sel, de witte vangt al zwemmend zijn vis en maakt daarbij gebruik van zijn 
snavel als een soort schepnet.
Niet alleen de pelikanen laten zich goed zien, een aantal reigers zijn niet te 
missen, zoals de Amerikaanse woudaap, de roodhalsreiger, de witbuikreiger 
en de kleine blauwe reiger. De meest bijzondere in dit rijtje is de roodhals-
reiger. Hiervan bestaan twee kleurvariëteiten, een leigrijze variant met een 
roodachtige hals en kop en een geheel witte vorm. Daarnaast heeft hij een 
bijzondere jachttechniek. Hij spreidt zijn vleugels naar buiten om als een 
soort paraplu schaduw te creëren, waarin hij zijn vissen kan vangen.

Uit het hoofdstuk “Rondreizen Noord-Amerika” pagina 72-73.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg

onderhoud

renovatie

bestrating

tuinhout

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

Eggeweg 30  
7958 PL  Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl
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Ondernemer Ronald van der Togt wint met compagnon 
prijs Ministeries
Innovatie maakt van iedereen een online-marketeer 

Ondernemer Ronald van der Togt (Expertision) uit De Wolden won onlangs 
een belangrijke prijs van het Ministerie van  Economische Zaken en Klimaat 
en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het betreft een 
geldbedrag van 175.000 euro. Van der Togt won de prijs in een wedstrijd van 
het Rijk: MKB!dee. De ministeries waren op zoek naar vernieuwende ideeën 
voor de vraag: ‘Hoe komt een bedrijf aan goede mensen? En hoe zorg je er 
als organisatie voor dat medewerkers hun kennis en vaardigheden op peil 
houden?’ Samen met zijn compagnon, Maikel Rondon, bedacht hij het pro-
ject ‘Digitalisering in beweging’. Het geldbedrag is bedoeld om het project 
daadwerkelijk op te zetten en ten uitvoer te brengen.

De ministeries brengen met de website MKBideenetwerk.nl initiatieven onder 
de aandacht. Via die site worden vernieuwende oplossingen gedeeld. Zo ook 
de oplossing die de ondernemers Ronald van der Togt en Maikel Rondon 
samen inbrachten.

Digitalisering in beweging
Ronald: “Voldoende deskundig en bekwaam personeel is goud waard 
voor iedere onderneming. Daar speelt ons idee op in. Ons project heet 
‘Digitalisering in beweging’. In het kort voorziet ons plan in de behoefte van 
ondernemers om alle medewerkers in bedrijven actief te betrekken bij online-
marketing. Traditioneel houdt een marketingmedewerker of marketingafde-
ling zich bezig met pr, communicatie en marketing. De andere medewerkers 
zijn niet betrokken bij marketing. Met ons project willen we hier verandering 
in brengen. Dit betekent heel concreet dat alle medewerkers van een bedrijf 
met online-marketing aan de gang gaan. Iedereen kan bijdragen.”

Iedere medewerker wordt online-marketeer
Via een leerboek en een online-leeromgeving leren medewerkers de ins 
en outs van online-marketing. Ook gebruiken de medewerkers een spe-
ciaal ontwikkeld marketingplatform waarin zij berichten op verschillende 
social mediakanalen plaatsen. Tijdens het leren ontvangen ze gerichte tips. 
Ze brengen direct in de praktijk wat ze hebben geleerd. De deelnemers 
ontvangen na afronding van de leermodules een certificaat. Ronald: ”Met 
eenvoudige rapportages via een website en app zien alle medewerkers de 
vorderingen. Iedereen kan zich ook voorstellen wat het met de bekendheid 
van een bedrijf doet, als een grote groep medewerkers elke dag berichten 
de wereld in stuurt.”
 

Lees verder op pag. 7
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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

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

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip 
in de wijde omgeving

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
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Fitnessbranche
Ronald van der Togt en Maikel Rondon richten zich met hun project als eer-
ste op de fitnessbranche. Hier zijn meerdere redenen voor: 
de processen in sportscholen zijn redelijk vergelijkbaar;
de fitnessbranche is hard getroffen door corona;
veel fitnessclubs willen actiever zijn met online-marketting;
beide ondernemers hebben een netwerk in deze branche. 
Ronald: “Twee fitnessondernemers stapten enthousiast in ons project. Zij 
kennen hun branche door en door. Daarmee zijn zij met hun medewerkers 
belangrijke adviseurs. We leggen met dit project een stevige basis in de 
fitnessbranche. Daarna gaan we door met andere werkvelden, zoals retail, 
zakelijke dienstverlening, zorg en onderwijs.”

Start eerste kwartaal 2022 
In de voorwaarden die zijn gekoppeld aan de gewonnen geldprijs staat, dat 
het ontwikkelde product uiterlijk eind 2022 beschikbaar moet zijn. Zo lang 
denkt Ronald van der Togt niet nodig te hebben. “We werken er hard aan en 
het gaat nu ook snel. We verwachten ons project ‘Digitalisering in beweging’ 
in het eerste kwartaal van 2022 in de markt te zetten. We werken aan een 
businessmodel waarin gebruikers een vast bedrag per maand betalen.”

Expertision
Voor Ronald en Maikel komt het project niet uit de lucht vallen. Beide onder-
nemers houden zich bezig met vraagstukken over digitalisering en online-
marketing. Maikel Rondon is werkzaam geweest voor onder meer Reebok en 
Fit20. Ronald van der Togt is vanuit zijn bedrijf Expertision werkzaam als 
organisatieadviseur, bewegingswetenschapper en marketingstrateeg.

Ronald van der Togt (rechts op de foto) en Maikel Rondon (links)
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Bestel via
coop.nl

Geen tijd, geen zin?
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Vijf initiatieven gehonoreerd in 4de ronde 2021 
Initiatiefrijk De Wolden

Vijf projecten krijgen subsidie vanuit de regeling “Initiatiefrijk De Wolden 
2019-2021”. In totaal ontvangen zij € 79.172,-. Met het fonds Initiatiefrijk
De Wolden ondersteunt de gemeenteraad van De Wolden projecten van inwo-
ners die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente.
De totale kosten van deze vijf projecten bedragen ruim € 180.000,-
Dit betekent dat met € 56.772,- subsidie, naast de vrijwillige inzet van de 
inwoners, sponsoring van bedrijven en subsidies van fondsen, projecten 
kunnen worden gerealiseerd die anders niet tot stand waren gekomen.

De initiatieven
1.  Disco zonder beperking in de omgeving van Ruinerwold

Doel is om de sociale contacten voor kinderen met een beperking, die 
speciaal onderwijs volgen buiten de gemeente De Wolden, te stimuleren. 
Dit geldt ook voor de contacten tussen de ouders.

2.  Het behouden en door ontwikkelen van de recreatieve functie van het 
Sultansmeer in Oosteinde; en behoud van de cultuurhistorische waarde 
van het gebied

3. Het repareren van de ijsbaan in Ruinen
4.  Het aanschaffen van een (2de hands) toiletunit voor het faciliteren van 

evenementen in Ruinen en omgeving
5.  De restauratie van het kerkorgel in combinatie met het transformeren van 

de kerk tot een cultureel centrum in Blijdenstein

Zelf aan de slag?
Meer informatie over initiatiefrijk De Wolden vindt u op dewolden.nl/initia-
tiefrijk. Om de kans van slagen voor het honoreren van uw initiatief zo groot 
mogelijk te maken vragen wij u, voordat u de aanvraag indient, contact op 
te nemen met de dorpencontact-functionarissen van de gemeente. Dit zijn 
André Strijker en Riet Muller. Zij denken graag met u mee over de haalbaar-
heid van uw plannen en het versterken ervan. U kunt ze bereiken via tele-
foonnummer 14 0528, of via de mail: gemeente@dewolden.nl
Ook als u niet zeker weet of uw project past binnen deze subsidieregeling, 
neem gerust contact op.

Initiatiefrijk De Wolden is een succes. Veel verenigingen en organisaties doen 
een beroep op de regeling. Met zelfwerkzaamheid en geld van fondsen wor-
den projecten en activiteiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort uit de 
dorpsvisies en zijn gericht op het mooier maken van het leven en wonen in 
De Wolden. Projecten tot € 2.000,- kunnen het hele jaar door worden inge-
diend en worden tussentijds behandeld. Projecten vanaf € 2.000,- kunnen 
worden ingediend voor 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.
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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

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

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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Agenda

15 jan. Snertactie Vitesse - tussen 9.30 en 13.00 uur komen ze bij u aan de deur
15 jan. Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
21 jan. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
22 jan. Klaverjasmarathon
25 jan. Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
26 jan. De Koegang nr. 2
29 jan? Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
  4 feb. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
  9 feb. De Koegang nr. 3
12 feb. Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
15 feb. Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 26 januari 2022
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 20 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

Elke dinsdagavond Training Loopgroep Koekange - 19:30 uur 
1e vr. v.d maand 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.

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

Gezocht:
Hallo ik ben Jasmijn en ik ben 12, bijna 13 jaar en ik zoek een pony/paard 
waar ik 1-2 keer per week op mag rijden. Ik heb 7 jaar rijervaring. Ik hoor 
het graag. Tel.nr. 06 20 21 28 48. 

Te koop,  gevonden e .d .



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.

Het is nog nacht als ik samen met de jongste dochter begin 
met de verzorging van haar zojuist overleden moeder. Haar
vader scharrelt ondertussen wat rond. Brengt wat spulletjes en
overlegt met zijn andere dochter over de kleur van het sjaaltje
dat bij het vest mag. Als we klaar zijn met het verzorgen en
mevrouw mooi gekleed is, breng ik mijn spulletjes naar de
auto. Wanneer ik terugkom, kijk ik op drie ruggen. Met hun
armen om elkaar heen staan ze naast het bed. Ik ben nu even
overbodig en blijf stilletjes in de hal staan.  Even later zitten 
we aan tafel met een kopje koffie, terwijl het buiten langzaam
licht wordt. ‘Het voelt heel vredig zo.’ 
Ze kijkt even voor zich uit. ‘Maar ik heb nog één vraag: Hoe
moet ik mijn dochtertje voorbereiden op wat ze gaat zien?’ 

 Dus, oma...

Ze vertelt me over wat ze tot dusver met haar dochter gecommuniceerd heeft. 
Haar dochter is vier en wist dat haar oma ziek was en zou sterven. ‘Ik vind het
spannend en zie er tegen op, nu het echt zover is.’  Dat begrijp ik volkomen. 
‘Geef eerlijke informatie, zeg het zoals het is. Dus zeg dat Oma dood is en
bijvoorbeeld niet dat Oma slaapt.’  Ze knikt en zucht: ‘Ik weet het ook wel.’

Later die middag ben ik er getuige van als de kleindochter uit school het huis
binnenkomt. Haar moeder vraagt of ze even bij Oma wil kijken. Weer kijk ik op een
rug, met daarnaast een kleintje met een knalroze Frozen-rugzak er op. 
Ze bestudeert Oma aandachtig en dan komt die ene alles omvattende zin er uit: 
‘Dus Oma, nu ben je echt dood.’ Ze draait zich om naar haar opa: ‘Mag ik tekenen?’
Die pakt zijn kleindochter bij haar hand. ‘Kom jij maar mee met Opa, dan gaan wij
potloden zoeken.’ Dochter en ik kijken elkaar aan en hoeven even niks te zeggen.  

DEZE COLUM IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST
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