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Storm Eunice bracht
veel schade aan woning
en wegdek.
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Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Berghuizen			
27 feb.
10.00 uur dhr. ds. E. van Beesten Witharen
19.00 uur Vesper
5 maart 19.00 uur Dienst in 't Vonder.
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
27 feb.    	 15.30 uur ds. J.H. Dunnewind        Heemse
6 maart 14.00 uur ds R. Meijer
Meppel
13 maart 14.00 uur ds P.J. de Haan
Zwolle
Protestantse Gemeente Koekange
27 feb.
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf
6 maart 9.30 uur Dhr.K.Fredriks

Zwolle

1e zondag 40 dgn.

De kerkdiensten zijn te bezoeken in de kerk. De diensten kunnen ook online meegemaakt of
teruggekeken worden via https://koekange.protestantsekerk.net/digitale_uitzending
2

Stukje Natuur moederkoren

Tot nu toe zijn er wereldwijd al miljoenen slachtoffers van Covid-19 geregistreerd.
Het is niet de eerste ziekte die zoveel slachtoffers heeft gemaakt. Vroeger was dat
niet anders. Ziektes zoals de pest, tyfus, pokken en lepra zorgden voor heel veel
sterfgevallen. Maar dat moederkoren in uitzonderlijke gevallen een compleet dorp
kon uitroeien, zullen de meeste mensen niet weten.
Moederkoren is echter geen besmettelijke ziekte. Het is een schimmel en bevat
giftige stoffen, die in kleine hoeveelheden hallucinerend werken en bij een grotere
dosis dodelijk is. Verwacht ook geen bijzondere paddenstoel. Deze schimmel laat
zich het beste omschrijven als een klein, donkerpaars peultje, die te vinden is op de
halmen van granen en grassen.
De levenscyclus van het moederkoren wijkt op een aantal punten af van de meeste
schimmels. In het voorjaar komen de sporen van het moederkoren vrij. De wind
speelt hierin een grote rol. Zodra zo’n spoor op de stamper van een graan- of grassoort terecht komt ontwikkelt zich vanuit het vruchtbeginsel een donkerpaars,
peulvormig uitsteeksel van maximaal drie centimeter. De rest van de plant blijft
echter onaangetast. Per halm kunnen er wel meerdere “peultjes” uitgroeien, afhankelijk van het aantal besmette stampers. In het najaar vallen deze peultjes op de
grond. Daarop vormen zich in het volgende voorjaar speciale vruchtlichamen, die
op hun beurt de cirkel rondmaken.
In het verleden kwam vooral op de halmen van rogge het moederkoren voor.
Omdat ze toentertijd niet wisten dat deze peultjes giftig waren, maalden ze deze
gewoon mee met de rest van het graan. En met het meel kwamen de giftige stoffen
in het brood, met noodlottige consequenties tot gevolg.
Tegenwoordig komt in ons land op rogge, evenals bij andere graansoorten, het moederkoren niet meer voor. De controle op het zaaigoed is sterk verbeterd en door
het dieper ploegen is de kans op besmetting drastisch teruggebracht. Dat wil echter
niet zeggen dat moederkoren hier niet meer voorkomt. Op het Dwingelderveld kom
ik het op pijpenstrootje elk jaar wel tegen.
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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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

Leden van de IJsbaanvereniging
Voorwaarts en
Speeltuinvereniging De Hommel,
opgelet!
Zoals het nu lijkt, kunnen we dit seizoen geen gebruik maken van de ijsbaan in
Koekange. Het heeft bijna niet gevroren. Daarom willen we een avond gaan schaatsen in Thialf!
Voor wie
Kosten
Waar
Wanneer
Vertrek
Hoe
Opgave bij

: Leden IJsbaanvereniging & Leden Speeltuinvereniging (vanaf groep 6)
: Geen
: Thialf in Heerenveen
: Vrijdag 18 maart van 20.15 – 22.30 uur
: 19.15 uur bij het dorpshuis
: Eigen auto
: svdehommel@hotmail.com (vóór 10 maart)

Let op

: Bij opgave graag even namen en leeftijden vermelden, dit i.v.m. de
prijs van de kaartjes. Ook als u niet gaat schaatsen maar alleen gaat
kijken dit ook even erbij vermelden.
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Basiscursus wilde bijen
Natuurvereniging Zuidwolde organiseert
in het voorjaar van 2022 een basiscursus
wilde bijen. In een tijd van bedreiging van
de natuur en in het bijzonder van insecten
is het belangrijk om meer te weten over
het leven van insecten. Bijen vormen een
onmisbare groep insecten in verband met
de bestuiving. Hun levenswijze is wonRosse metselbij (foto: Joop Verburg)
derbaarlijk veelvormig en complex en zeer
interessant. Er zijn wel 360 soorten bijen in Nederland. Daaronder de honingbij,
die natuurlijk ook aandacht krijgt. Verder gaat het om verschillende soorten hommels met hun semi-sociale leven. De overige soorten zijn solitair levende wilde
bijensoorten: zandbijen, metselbijen en parasitair levende bijen. Het zal er in deze
basiscursus niet om gaan, om zoveel mogelijk soorten te herkennen en op naam
te brengen, maar vooral om hun levenswijze en hun relatie met bloemen en planten. Welke natuurlijke omstandigheden hebben bijen nodig? Welke bedreigingen
ondervinden zij? En vooral: Hoe kun je je eigen omgeving, je eigen tuin, beter
inrichten voor insecten en voor bijen in het bijzonder?
Joop Verburg zal met zijn enthousiaste presentatie de lessen verzorgen. Bij de cursus
hoort ook een tweetal praktijklessen in het veld. Dankzij een subsidie van Provincie
Drenthe wordt ook een workshop “Insectenhotels bouwen” aan de cursus toegevoegd zonder meerkosten. De
cursus wordt gegeven aan maximaal 40 deelnemers op
3 maandagavonden 7, 21 en 28 maart van 19.30 uur
tot 21.30 uur in de Boerhoorn in Zuidwolde. De twee
veldexcursies (voorzien begin april en in juni) worden
nader afgesproken met de deelnemers. Totale kosten
voor de cursus voor leden van NVZ € 30,= en voor nietWitbaardzandbij (m) leden € 50,=
(Foto: Joop Verburg) Aanmelding kan via info@natuurverenigingzuidwolde.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
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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
Coop Scherff Koekange
Dorpstraat 26
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Bingo in dorpshuis de Schakel
Hè hè wat hebben wij de bingo enkele maanden gemist. We zijn weer begonnen
op 4 februari om 14.00 uur in de kleine zaal. Kom gerust eens een kijkje nemen om
mee te spelen het verplicht u tot niets. Wij vragen 3 euro voor een middag vol
plezier en ontspanning met kleine prijsjes. U hoeft u niet op te geven wij rekenen
gewoon op u. Voor vragen kunt u ons altijd bellen.
Hennie Benning 0522-452910 of Lutina Bos 0614252052.

Te koop , gevonden e.d.
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.

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 0522 45 25 10
Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl
OPENINGST�DEN:
Maandag gesloten
Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur
Woensdag: 08:30 - 17:30 uur
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur
Vr�dag: 08:30 - 17:30 uur
Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur

IJsvereniging
“Voorwaarts”
nodigt u uit voor de

Ledenvergadering
op 15 maart 2022
om 20.00 uur
in Dorpshuis de Schakel
U bent van harte welkom!
Het Bestuur
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aanleg
onderhoud

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

renovatie
bestrating
tuinhout
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Bouwtekeningen &
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
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www.kleen.nl

• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

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

We mogen weer!
Op 6 maart a.s. om 15.30 uur wordt er in de Hervormde kerk op “Blijdenstein” een
concert georganiseerd door “Vrouwenkamerkoor Hera” o.l.v. Raghna Wissink.
Bespiegeling
Concert door Vrouwenkamerkoor Hera o.l.v. Raghna Wissink, in samenwerking met
Emma Berentsen, Hans Tijssen en Gerrit Schaafsma.
Een concertreeks waarin ruimte is voor prachtige muziek en voor ontmoeting,
bezinning en bespiegeling. Reflecterend op de bijzondere en soms bijzonder eenzame coronaperiode en passend bij de ingetogen sfeer van de passietijd.
Het programma bestaat uit koormuziek van Scandinavische, Nederlandse en
Vlaamse componisten, ondersteund door teksten die Gerrit Schaafsma schreef
tijdens de Coronalockdown van 2020-2021.
Hans Tijssen verzorgt op zijn beurt de verbindende compositie tussen tekst en
muziek, terwijl theatermaakster Emma Berentsen het concept ‘ontmoeten’ en het
regieadvies voor haar rekening neemt. De 15 geschoolde zangeressen van Hera zijn,
onder leiding van dirigent en artistiek leider Raghna Wissink, verantwoordelijk voor
de vocale en muzikale kwaliteit van deze bijzondere reeks optredens.
Na afloop van het concert bestaat de mogelijkheid om samen na te genieten, dit
onder het genot van een drankje, dat door de ‘Vrienden van Blijdenstein’ wordt
verzorgd. Vrienden krijgen een korting van 2.50 euro per entreekaart.
Naast dit concert komen op 12 juni The Gents Vocaalensemble o.l.v. Annemiek van
der Ven en tenslotte op 23 oktober Olga Vocaalensemble een concert verzorgen.
Reserveren: joke.vd.veen@home.nl

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
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Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
- onderhoud en reparatie
van alle merken auto’s
- aircoservice
Dorpsstraat 17
7958 RK Koekange

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

tel:

06 125 666 69

T. 0522 451748
F. 0522 452687

E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl

I nform ati e
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:
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Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel. 451511
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel. 451384

A gend a
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
6 maart Concert Vrouwenkamerkoor Hera - Kerk Blijdenstein - 15.30 uur
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
15 maart Ledenvergadering IJsvereniging Voorwaarts - De Schakel - 20.00 uur
18 maart Schaatsen Thialf Heerenveen - vertrek 19.15 uur bij het dorpshuis
18 maart Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
21 maart Algemene ledenvergadering Feestcommissie - De Schakel - 19.30 uur
Elke dinsdagavond
Training Loopgroep Koekange - 19.30 uur
1e vr. v.d maand
Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur
Kopij en advertenties mailen naar:
dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave
9 maart 2022
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 3 maart 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

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

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

zonne-energie

Koekanger
Dwarsdijk 5
Koekange
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Als de verpleging hem zijn ontbijt wil brengen ontdekken ze dat hij
het aardse leven heeft verlaten. Op de afdeling waar hij een klein jaar
heeft gewoond, sinds zijn dementie het onmogelijk maakte om nog
zelfstandig te wonen, was hij erg geliefd. De medewerkers zijn
zichtbaar aangedaan. Maar ook bij een medebewoonster, komt zijn
overlijden hard aan. Die middag maakt zij tijdens de knutselactiviteit
een bloemstukje voor hem. Het bestaat uit een stukje oase in een
keurig op kleur gespoten leeg boterbakje. In het stukje oase heeft ze
met liefde een toefje speenkruid geprikt en een drietal roosjes. Ze
geeft het aan zijn dochter, met een nadrukkelijke mededeling: ‘Die
mag jij niet mee naar huis nemen. Die moet hier blijven, vlakbij . Ik
heb het voor hem gemaakt.’ Het bakje staat in de dagen tot aan het
afscheid dus in het gedenkhoekje op zijn kamer. Het gaat ook mee
naar de uitvaartlocatie, besluit de familie. Eén van zijn kleindochters
draagt het als we hem uitgeleide doen.
Eenmaal in de aula kunnen we niet heen om de grote sticker die er achterop zit, om ons
mee te delen dat het bakje retour moet naar de afdeling. We zetten het bakje precies
andersom neer. Vlak bij opa, nog steeds volgens de wens van zijn medebewoonster.
De zenuwen beginnen de familie vlak voor aanvang van de plechtigheid wat op te spelen.
Ik besluit tot een voorzichtig grapje: ‘Jongens, hoe moet het straks met het bakje? Gaat dat
mee naar de begraafplaats? Of zullen we het hier laten bij het condoleanceboek. Dan maak
ik mijn collega er nu ter plekke verantwoordelijk voor.’ De familie schiet in de lach. Het
bakje blijft. Als de laatste gasten de koffielounge hebben verlaten snijd ik het onderwerp
nog één keer aan: hét bakje. We besluiten tot de best mogelijke compromis: Ik geef het
bakje terug aan de familie als ik afscheid van hen neem, maar ga met de inhoud terug naar
de begraafplaats. Ik vertel het verhaal dat hoort bij het bloemstukje in mijn handen aan de
begraafplaatsbeheerder en vraag of ik de schep mag gebruiken om de oase in te graven. Als
ik klaar ben en een fotootje wil maken om naar de familie te sturen zegt hij: ‘Wacht even,
dan hark ik nog even die voetstap weg.’ Ik ben geraakt door zijn gevoel om het goed te
willen doen voor de familie. Ze heeft er geen idee van, maar wat heeft de medebewoonster
deze week iets moois op gang gebracht voor alle betrokkenen.

Het bakje

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

