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Schapen weiden langs de Koekanger Aa

Op donderdag 20 januari liepen onze schapen in een weiland langs de 
Koekanger Aa in de buurt van het fietspad Dwarsdijk – Hooijersteeg. Tegen 
de avond bleek, bij controle, dat 6 van de 7 schapen waren verdwenen. Na 
zoeken bleek dat er twee waren verdronken in een sloot. Eén vonden we een 
kilometer verderop met een gebroken poot en 4 liepen achter een boerderij 
aan de Dwarsdijk. Het resultaat is dus 3 dode schapen.
Het bleek dat ze waren opgejaagd door één of meerdere honden. Het 
gebeurt regelmatig dat mensen hun hond uitlaten langs de Koekanger Aa. 
Is er iemand die hiervan afweet en zich wil melden bij ons. 
Willen hondenbezitters goed op hun dieren letten, zodat dit niet weer 
gebeurt.

Gea en Henk Koetsier, 0621854875

Beste lezers van de Koegang,

Eén keer in de 14 dagen wordt de Koegang bij u thuisbezorgd.
Wij, als Belangenvereniging Koekange zijn erg blij met 
dit plaatselijke krantje. Drukkerij Kleen verzorgt de opmaak, 
het drukken en de verspreiding.

Om de Koegang te blijven behouden vragen we van u een kleine 
bijdrage. We denken aan € 10,- per jaar. 
Dan kan de Koegang in de toekomst blijven bestaan.
U kunt dat bedrag storten op banknr.: NL 46 RABO 0371 8376 69 
t.n.v. Dorpsbelangen Koekange.

Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage bij Drukkerij Kleen terecht komt.

Belangenvereniging Koekange

Wil je Vrijheid of een QR-maatschappij?

Maak je je ook zorgen over de ontwikkelingen in de samenleving?
Wij, een bezorgd groepje dorpsgenoten, nodigen jullie uit om met elkaar van 
gedachten te wisselen.
Heb je belangstelling? Mail dan naar vrijheidzonderqr@hotmail.com.
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Kerkdiensten

Gereformeerde kerk Berghuizen   
13 feb. 10.00 uur  Ds. J.W. Muis  Werelddiakonaat dienst
20 feb. 10.00 uur  Ds. J.W. Muis

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
13 feb. 14.00 uur Ds. de Jong  Den Ham
20 feb. 14.00 uur Ds. P.K. Meijer Meppel

Protestantse Gemeente Koekange
13 feb. 9.30 uur Ds. R. Gosker  IJhorst
20 feb. 9.30 uur Ds.P.Lindhout  Dedemsvaart

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

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg

onderhoud

renovatie

bestrating

tuinhout
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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

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

12-uurs klaverjasmarathon

Op zaterdag 26 maart  houden wij de jaarlijkse 12-uurs klaverjasmarathon.
We beginnen om 9 uur. Opgeven kan tot 20 maart bij Henriette Mulder 
(0620022468) of  bij Gerdine de Kleine (0681471610).
De kosten voor deze dag zijn € 25.00. Dit is voor 2 maaltijden en de inleg 
voor het kaarten.  
We zien jullie graag op 26 maart in dorpshuis De Schakel, Pr. Margrietlaan 1 
 in Koekange.

Groet, Henriette en Gerdine
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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 boomklever

Twee jaar geleden heb ik ook al over de boomklever in Stukje Natuur 
geschreven. Dus waarom zo spoedig daarna nogmaals over deze vogel? De 
reden heeft te maken dat ik toen niet exact wist waar de naam boomklever 
vandaan kwam. Toentertijd schreef ik het volgende:
Hoe herken je de boomklever? Een musgrote vogel met een blauwgrijze 
bovenkant, een oranjebruine onderkant en een opvallende zwarte streep 
over zijn ogen. Daarbij loopt hij zowel omhoog als omlaag langs de stam van 
een boom. Hij kleeft als het ware aan de boom.
Dat de boomklever aan een boom zou kleven is niet de reden dat hij deze 
naam heeft gekregen. Wat wel de reden is, ben ik onlangs achter gekomen. Ik 
was op bezoek bij een goede vriend en onder het genot van een bakkie thee 
kwam een oud boek ter sprake uit zijn omvangrijke boekenkast. Het was een 
driedelige uitgave met als titel: “De dieren, afgebeeld, beschreven in hunne 
levenswijze geschetst” uit 1869 en geschreven door dr. L.A.J. Burgersdijk. 
Deel twee uit deze serie behandelt de vogels en daarin stond de reden van 
zijn naamgeving. De volgende tekst stond daar in het Oud-Nederlands:
Om het (nest)gat te vernaauwen, brengt hij met den bek kleiaarde aan, en 
kleeft die aan den rand, tot de opening slechts even groot is om hem zel-
ven door te laten. Weldra wordt de klei door drooging zoo vast, dat men ze 
met de hand niet of naauwelijks stuk kan breken. Om dezen arbeid, en niet 
omdat hij zich zoo goed aan de boomen weet vast te hechten, draagt de 
vogel den naam van boomklever.
Wat de tekst uit dat boek voor mij echt bijzonder maakte, was zijn alterna-
tieve naam in dat boek:
Van de boomklevers zijn er verscheidene soorten bekend, zoowel uit Europa, 
Azië en Australië, als uit Noord-Amerika. De gewone Europesche soort, de 
boomklever of blaauwspecht, komt in ons land alleen in de oostelijke grens-
provincies voor.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Noordelijke primeur: vier voetbalverenigingen starten met 
Walking Football Competitie

Vier voetbalverenigingen in Drenthe en Overijssel starten vanaf 11 februari 
met een Walking Football Competitie. “We hebben een Noordelijke primeur,” 
aldus de organisatoren. 
Walking Football heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Steeds meer 
voetbalclubs in deze regio hebben een eigen afdeling van deze variant 
van het voetbalspel. “Walking Football of wandelvoetbal wordt vooral door 
50-plussers gespeeld. Dankzij een aantal regels kunnen ook ouderen lek-
ker een balletje blijven trappen,” legt Jan van Rosmalen, voorzitter van VV 
Steenwijk uit. De belangrijkste regels zijn: niet rennen, niet boven heuphoog-
te schieten en geen lijfelijk contact. Walking Football wordt op een kwart veld 
gespeeld met teams van zes spelers. Er is geen keeper. 

Florerend
De vier voetbalclubs Vitesse ’63 uit Koekange, FC Meppel, HZVV uit 
Hoogeveen en VV Steenwijk hebben al een florerende Walking Football afde-
ling. Wekelijks werken hun leden een training af. Omdat de clubs ook graag 
tegen elkaar willen spelen, hebben zij een onderlinge regionale competitie 
opgezet. “En het is ook onze bedoeling om zo meer aandacht te geven 
aan Walking Football en potentiële leden over de streep te trekken die het 
nu misschien wat te weinig voetbal vinden”, voegt Jos Kok, secretaris van 
Vitesse’63 toe. Hij benadrukt dat de competitie niet op trainingsochtenden 
is, maar op andere dagen. Spelers die kiezen voor alleen recreatief wandel-
voetbal willen we niet hun trainingsochtend afnemen.” Elders in het land zijn 
al Walking Football Competities. In Noord-Nederland is dit de eerste. “We 
hebben een Noordelijke primeur!”.

Vier competitierondes
De Walking Football Competitie start met vier hiervoor genoemde clubs 
op vrijdagmiddag 11 februari. Vitesse ’63 in Koekange is dan de gastheer 
van de eerste ronde. Daarna volgen nog drie rondes op vrijdagmiddag 25 
februari bij FC Meppel, donderdagmiddag 10 maart bij HZVV in Hoogeveen 
en vrijdagmiddag 25 maart bij VV Steenwijk. Telkens wordt er om 13.00 uur 
gestart. De teams bestaan hoofdzakelijk uit mannen, maar de verenigingen 
zijn vrij om ook hun vrouwelijke leden (als ze die hebben) op te stellen, aldus 
Frans Fleer van FC Meppel.

Daan van der Sleen van HZVV geeft aan dat het de bedoeling van de vier 
voetbalclubs is om na deze competitie een nieuwe competitie op te starten 
met acht of misschien wel meer verenigingen. De organisatoren hebben 
al contact gelegd met andere belangstellende clubs. “Sport Vereent, WVF, 
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Zuidwolde, Dedemsvaart en ’t Harde hebben al aangegeven dat ze interesse 
hebben. Hij hoopt ook dat de clubs apart voor de vrouwen een eigen compe-
titie kunnen opzetten. Nu is dat nog niet mogelijk, want de meeste voetbal-
verenigingen hebben nog te weinig vrouwelijke wandelvoetballers. 

Naast de sportieve strijd, zullen gezelligheid en ontmoeting een belangrijk 
onderdeel vormen van het toernooi. “De gastheer ontvangt de teams met kof-
fie en koek en na afloop zal er nog een derde helft zijn,” blikt Van Rosmalen 
alvast vooruit. Voetbalverenigingen met een Walking Football afdeling die 
ook interesse hebben om in de toekomst mee te doen aan de competitie, 
kunnen zich melden bij: Jos Kok (06-19636994 of jaam.kok@gmail.com).

GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij zijn
verhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT

“kunt U ook engels spreken ?”

Hoe moet ik dat zeggen 
als ik in China ben,

of als mij iets wordt gevraagd 
door een chinees….?

Leer dit soort handige zinnetjes bij 
“Hanyu”.

Nu corona geen roet meer in het eten 
gooit, starten we in april weer met een 

nieuwe cursus. 
Voor gevorderden ook privéles.

   Neem contact op met: 
Dr. Albert van den Bergh in Nijeveen

via: isad@xs4all.nl

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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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

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip in de wijde omgeving

    Belangenvereniging Koekange e.o.

WONEN IN KOEKANGE,

Bedankt voor de vele reacties die binnen komen in onze mailbox.
Er zijn inmiddels ±100 opgaven van Koekangers die graag een huis of een 
ander huis willen in hun eigen dorp. Als u nog mensen kent die zich willen 
opgeven, zegt het voort.

Nu komt de volgende stap:
De eerste gesprekken, met de projectleider “wonen” van de gemeente de 
Wolden, zijn al geweest en vervolggesprekken zijn gepland. Het is nu belang-
rijk om dit project te ondersteunen, uit te werken en uit te voeren. Het is 
tenslotte de Wolden voor de Wolden, huizen in Koekange, gebouwd door 
ondernemers uit Koekange en/of de Wolden.
Er wordt een werkgroep “Wonen in Koekange” opgericht. Deze werkgroep 
gaat het proces van voorbereiding tot realisatie begeleiden. In deze werk-
groep willen we graag, één bestuurslid van de Belangenvereniging, een lid 
van de OVK, de coöperatie  en nog 5 andere leden uit de dorpsbevolking. 
Hiermee kunnen we alle groepen/belangen vertegenwoordigen.
Het is wel noodzakelijk dat deze werkgroep er komt.

Als u vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op via: 
Belangenvereniging.koekange@gmail.com

U kunt zich opgeven voor de werkgroep via:  
Belangenvereniging.koekange@gmail.com

Vr. Gr. Henk Koetsier 
namens Bestuur Belangenvereniging Koekange e.o.
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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

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

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

Agenda

12 feb. Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
15 feb. Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 19.30 uur
15 feb. Presentatie Natuurver. Zuidwolde - De Boerhoorn, Zuidwolde - 20.00 uur
18 feb. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
23 feb. De Koegang nr. 4
26 feb. Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
  4 maart Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
  5 maart Jaarlijkse potgrondactie KIA
  8 maart Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 19.30 uur
  9 maart  De Koegang nr. 5
12 maart Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
18 maart Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 23 februari 2022
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 17 februari 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.

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 .
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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.

Eén van mijn eerste uitvaarten was die van een meneer die de mooie 
leeftijd van 92 jaar heeft bereikt. Hij was wel klaar voor het afscheid, 
klaar om het leven los te laten, vertelden zijn kinderen me. 
Als dat moment gekomen is bellen ze me vroeg in de ochtend. Als ik 
arriveer zitten we eerst rustig bij elkaar aan zijn keukentafel in de 
verzorgingsflat en luister ik naar de verhalen over hoe de laatste dagen 
zijn geweest. Vervolgens verzorgen we meneer, waarna we hem 
opbaren op zijn eigen bed. Enige tijd later vertrek ik bij de familie; zij 
creëren een fijne sfeer in de slaapkamer met foto's, bloemen en 
kaarsjes. Meneer wordt daarmee precies zo opgebaard zoals ze het voor 
ogen hadden. Als ik in de middag terug kom met de rouwkaarten tref ik 
een lieve, maar ook wat nerveuze schoondochter: 
de verwarming in de slaapkamer wil niet uit. Dit is wel nodig om de 
conditie van het lichaam zo optimaal mogelijk te houden.

 Overgave

We gaan samen op zoek naar iemand van de technische dienst. De man doet een paar
handelingen, maar laat ons in onwetendheid achter: 'Vier uur geweest.' 
Na enige tijd bemerken we opgelucht dat de verwarming toch uit is gegaan. Dat
steunt me in mijn vertrouwen dat meneer tot de dag van de uitvaart in zijn eigen
woning kan blijven. Als die dag is gekomen staan we net klaar om te vertrekken als
een dame van de verzorgingsflat in lichte paniek aan de deur staat: de lift is stuk. Er is
iemand onderweg. Ik voel een ballonnetje in mijn buik ontstaan, maar doe mijn best
om dat aan de familie niet te laten merken. Met mijn collega komen we heel snel tot
de conclusie dat er maar één oplossing is: de trap. We staan echter op de zesde
verdieping. Juist als we aan de trap willen beginnen komt de lift hortend en stotend
naar boven. We wagen het erop en met veel geluk komen we met de lift beneden aan.
We arriveren gewoon op de afgesproken tijd bij het crematorium. Als, aan het einde
van de dienst, meneer door zijn kinderen uit de ruimte wordt gedragen begint een
baby zachtjes te huilen. Pas op dat moment voelt het alsof er écht overgave is aan het
afscheid, in het vertrouwen op de volgende generaties.

DEZE COLUM IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST



Coop Scher�  Koekange
Dorpstraat 26 

Wat vind jij?

Wij waarderen jou als klant en zijn benieuwd wat 
je van onze winkel vindt. De vragenlijst kost slechts 
enkele minuten en kun je online invullen. Ga naar: 

uwmening.onderzoek.nl
Log in met: KA4RQ7

Bedankt voor uw medewerking


