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Oekraïne steunen?

GIRO
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Doneer nu
je statiegeld
aan Oekraïne,
Coop verdubbelt
de opbrengst
Coop Scherff
Koekange
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Vogelherinneringen Noord-Amerika tweede deel
De volgende passage uit mijn boek “Mijn vogels, belevenissen van een vogelaar”
gaat over een reis naar British Columbia in 2005.
De volgende ochtend staan we vroeg op, we moeten om negen uur bij de boot zijn.
De weersverwachting is goed, dus 34 goedgemutste passagiers stappen in. We
varen de Johnstone Strait op, in zeevaartbegrippen een smalle zeestraat tussen
Vancouver Island en het vasteland. Het begin is gelijk goed, langs het water zit in
een grote boom het nest van een Amerikaanse zeearend. Hun jong is goed te zien
vanaf de boot. Even later ligt op een rotspunt een aantal zeehonden. Op een strand
aan de overkant loopt een zwarte beer rustig te zoeken naar wat eetbaars. Ze laten
zich allemaal goed bekijken. Op het water is het niet minder, twee zee-eenden, de
brilzee-eend en de grote zee-eend. De bandijsvogel zit tevreden op een meerpaal te
wachten op een visje. De grauwe franjepoot zien we ook, die stond al jaren hoog op
mijn verlanglijstje. Bij deze vogel, evenals bij andere franjepoten, zijn de mannetjes
onopvallender gekleurd. Zij broeden de eieren uit en verzorgen de jongen.
Maar we komen voor de walvissen. Na een uurtje varen krijgt de schipper via zijn
zender te horen waar een groep orka’s zwemt. Een tweede zwarte beer laten we
lopen en stomen we op naar de doorgegeven plek. Als eerste zien we een mannetje,
met zijn gigantische rugvin. Hij komt vlak langs onze boot, tot grote vreugde van de
beide dochters. Uiteindelijk zwemmen er twaalf orka’s rond onze boot. De schipper
vertelt dat deze groep permanent in dit gebied aanwezig is. Zij leven hoofdzakelijk
van de grote hoeveelheid zalm in de wateren rondom Vancouver Island. Op de
terugweg wacht ons een letterlijk grote verrassing. Een bultrug van ongeveer vijftien meter lang zwemt door de zeestraat. Daarbij is de weersverwachting deze dag
volledig uitgekomen. Tijdens de terugtocht is het echt nagenieten in de volle zon op
het dek van het schip. Wat een prachtige dag!
Uit het hoofdstuk “Rondreizen Noord-Amerika” pagina 83.
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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Met zorg bereid.

Speciaal voor u

Probeer nu
5 maaltijden
Nu 12
voor slechts ijsdesserts
gratis!
€ 19,95!
Bij apetito willen we u laten genieten van gemak…
en kiest u uit 150 vriesverse maaltijden! 5 van deze
maaltijden kunt u nu proberen in een proefpakket
voor slechts € 19,95. Gratis aan huis bezorgd en
zonder verdere verplichtingen.
Bovendien ontvangt u nu 12
ijsdesserts t.w.v. € 12,29 gratis!
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket
of bel 0800 - 023 29 75 (gratis), vermeld
actiecode 108-SCD0322 en maak uw
keuze uit 4 proefpakketten. Eet smakelijk!
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022.
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl
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Bouwbedrijf KRALE



Bel ons vrijblijvend voor al
uw




ook voor sanitair
en onderhoud CV-ketel

 



NIEUWBOUW




VERBOUW
Hilco Scheper

ONDERHOUD
Eggeweg 30		
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57

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

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Berghuizen			
10 maart 19.30 uur ds. J.W. Muis
Biddag voor gewas en arbeid
13 maart 10.00 uur ds. Van Werven
Diever
2e zondag 40-dagentijd
19.00
Vesper
20 maart 10.00
ds. J.W. Muis 			
3e zondag 40-dagentijd
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
13 maart 14.00 uur ds P.J. de Haan
Zwolle
20 maart 16.00 uur ds S. de Bruine
Protestantse Gemeente Koekange
13 maart 9.30 uur Drs. B. Wiegman
20 maart 9.30 uur Ds. B. Metselaar

Assen
Beilen

2e zondag 40 dgn
3e zo. 40 dgn Na Bidstond

De kerkdiensten zijn te bezoeken in de kerk. De diensten kunnen ook online meegemaakt of
teruggekeken worden via https://koekange.protestantsekerk.net/digitale_uitzending
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aanleg
onderhoud
renovatie
bestrating
tuinhout
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

STICHTING DORPSHUIS
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Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange
Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686
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Wij willen je hartelijk danken
voor de manier waarop u
met ons heeft meegeleefd
tijdens haar ziekte en na
het overlijden van onze lieve
moeder en trotse oma

Abeltje de Boo-Bijker
Dit was hartverwarmend en
zullen we nooit vergeten.
Kinderen
en kleinkinderen

Nette zelfstandige man zoekt leuke vrouw

om de weekenden samen iets gezelligs te doen; bijvoorbeeld leuke toertochtjes
maken, uit eten gaan, leuke gesprekken voeren enz. Leeftijd tussen 78 en 85 jaar.
Contactpersoon: Tiny Huisman, tel. 06-36 22 51 80.

De dorpskerk van Koekange

DE DORPSKERK
DE DORPSKERK
DE DORPSKERK

In dit boek heeft Aaltienus Buiter
de historie van de plaatselijke kerk
beschreven vanaf haar ontstaan in
1331 tot heden. De 40 predikanten die hier hebben gestaan en de
gebeurtenissen die hebben plaats
gehad in die periodes.
Het boek is A4 formaat met hardcover
omslag en telt ruim 80 pagina’s met
veel foto’s, gedeeltelijk in kleur.
De prijs van het boek is € 19,75 en
het boek is te bestellen tot
1 april bij:
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VAN KOEKANGE
VAN KOEKANGE
VAN KOEKANGE

Aaltienus Buiter De Esdoorn 25
Koekange
Tel. 0522-451682
E-mail: a.buiter2564@gmail.com

12-uurs klaverjasmarathon
Op zaterdag 26 maart houden wij de jaarlijkse 12-uurs klaverjasmarathon.
We beginnen om 9.30 uur. Opgeven kan tot 20 maart bij Henriette Mulder (06 20
02 24 68) of bij Gerdine de Kleine (06 81 47 16 10). 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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WONING GEKOCHT, HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

altijd scherp!
profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:
T: de Wijk 0522 - 440 473

KOEKANGE

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

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
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notariaat & mediation

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

HAIR
FASHION
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

Stotijn

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

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:

Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel. 451511
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel. 451384

vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:
Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

Reparatie
en
Verkoop
van
Pc’s en laptops

Ma t/m vrijdag op afspraak
Za. van 10:00 tot 16:00 geopend

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

tel:

06 125 666 69

www.vangijsselcomputers.nl
Bel voor een afspraak:
06-25135357
0522-451944
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Terug naar
nummer 38

In de kleine, modern ingerichte woonkamer zit zijn gezin op me
te wachten. ‘Zijn leven was voltooid, hij verlangde er naar om te
gaan.’ Zijn zoon spreekt de zin langzaam uit en ik hoor in zijn
stem dat hij zijn vader dat gunt, maar tegelijkertijd hoor ik ook
zijn verdriet. Hij zucht, haalt een keer diep adem en zegt dan met
vaste stem: ‘Hij wilde het sober, geen poes-pas.’
Zijn vrouw kijkt me aan vanuit de knalrode stoel. ‘Hij heeft
opgeschreven hoe hij het wil en zo moet ook het gebeuren.’
Ze is fel, maar ik voel de liefde die achter haar woorden zit. Als ik
haar geruststel met ‘Dan gaan we het toch precies zo doen.’ zie ik
de trekken in haar gelaat zachter worden: ‘Ik heb het hem
beloofd, weet je….’ Ze spreekt nu met zachte stem.

Als ik vraag naar wat zijn wensen dan precies waren, krijg ik een handgeschreven
brief waarop hij in een keurig, maar zwierig handschrift heeft aangegeven hoe zijn
afscheid er uit moet komen te zien. Geen lange speeches, alleen zijn gezin met
aanhang en kleinkinderen. De titels van de liederen die hij graag gespeeld zou
willen hebben, heeft hij aangegeven.
En zo zit zijn gezin op een zaterdagmiddag rond een lange tafel, drinken ze koffie
met iets lekkers erbij. Eerst leest de dochter een gedicht dat haar vader zelf heeft
geschreven en luisteren we naar een lied van zijn voorkeur. De sfeer is ontspannen
en toch is er ruimte voor emotie. Na nog een kopje koffie vertelt de zoon heel kort
iets. Hij benoemt ook zijn vaders laatste wens te zullen vervullen: Zijn as terug naar
zijn geboortehuis. ‘Van nummer 38 terug naar nummer 38 Pap, beloofd.’
Als ieder familielid één kleurrijke bloem op zijn kist heeft gelegd dragen we die
gezamenlijk naar de loopkoets. Zijn gezin zwaait hem uit als hij in de stralende
voorjaarszon over het pad met aan weerszijden eeuwenoude bomen uit het zicht
verdwijnt.

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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A gend a
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
23 maart De Koegang nr. 6
25 maart Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur
26 maart Jaarlijkse klaverjasmarathon - De Schakel - 9.30 uur
26 maart Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
29 maart Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
1 april
Klaverjassen - De Schakel - 20.00 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
23 maart 2022
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 17 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

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

tel. 05220 - 61022

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
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HOREN.
ZIEN.
STEM.
Harold Benning,
Echten

Gerrie Hempen-Prent,
Echten

Rudi Hooch Antink,
Koekange
Harry Scheper,
Koekange

Ageeth
Heuvelman,
Koekange

Albert Kreulen,
Koekange

Scan de QR code voor
ons complete verkiezingsprogramma, of kijk op:

www.gbdewolden.nl

