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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
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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

Het Noteboompje.nl

Kaarsen
DIP DYE
MARMER

BEKIJK DE KLEUREN 
IN DE WEBSHOP
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K e r k d i e n s t e n

Gereformeerde kerk Berghuizen   
4 juni   Dienst in 't Vonder
5 juni    9.30 uur  ds. J.W. Muis  Pinksteren, gezamenlijke dienst ?
12 juni    9.30 uur  ds. J.W. Muis
19 juni    9.30 uur ds. J.W. Muis
 10.00 uur ds. J.W. Muis  Tentdienst in Koekange
26 juni    9.30 uur ds. J.W. Muis  Kerk Zonder Drempel-viering

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

Protestantse Gemeente Koekange
  5 juni  9.30 uur  Ds. H.E.J. de Graaf  PINKSTEREN/ gezamenlijke dienst
12 juni  9.30 uur  Dhr. C.F. Dees  Meppel
19 juni  9.30 uur  Ds. H.E.J. de Graaf
26 juni  9.30 uur  Ds. E. van Veen  Ruinerwold
  3 juli  9.30 uur  Ds. B. Metselaar  Beilen

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

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
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Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning De Wolden heeft een VACATURE:

BESTUURSLID met kennisgebied COMMUNICATIE 
Stichting OCO is in 2019 opgericht en is verantwoordelijk voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor inwoners van gemeente De Wolden. Onafhankelijke 
cliëntondersteuning is een gratis, gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen 
die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg & ondersteuning, 
participatie, wonen, onderwijs en werk & inkomen. De onafhankelijke cliëntondersteuning 
valt onder de verantwoording van het bestuur van Stichting OCO en wordt uitgevoerd met 
behulp van 3 professionele cliëntondersteuners die voor de stichting werken. Kijk voor meer 
informatie over Stichting OCO op onze website: www.stichtingoco.nl 

Omdat een van onze huidige bestuursleden heeft aangegeven te willen stoppen met haar 
inzet voor Stiching OCO, is er een vacature ontstaan in ons bestuur. 

Wie zoeken wij en wat vinden wij belangrijk? 

• Je bent betrokken bij de lokale maatschappij en woonachtig in gemeente De Wolden;
• Je hebt kennis van communicatie en affi niteit met social media. In samenwerking met  
 onze adviseur communicatie ga je onder andere de bekendheid rondom onafhankelijke  
 cliëntondersteuning nog verder vormgeven;
• Je bent gemotiveerd om te denken vanuit het perspectief van de inwoners of wellicht
 ben je zelf ervaringsdeskundige; 
• Je denkt mee over het beleid van de stichting en werkt samen met de andere
 bestuursleden aan de langetermijnvisie;
• Je bent niet werkzaam bij een lokale zorgaanbieder, (sociale) dienstverlener of   
 Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen;
• Je bent geen lid van de gemeenteraad of van het college van B&W van gemeente De
 Wolden;
• Je bent bereid ongeveer 6-8 uur per maand te besteden aan het vergaderen en het 
onderhouden van contacten met gemeente en achterban;

Deze vacature betreft een vrijwilligersfunctie, waar een vrijwilligersvergoeding tegenover 
staat. Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Kees de Rijk, voorzitter 
van Stichting OCO: k.derijk@stichtingoco.nl 
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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 gladde slang

Elk jaar komen er wel bijzondere vogels in ons land langs. Kleine vogels zijn wat 
moeilijker te vinden dan de grote exemplaren. Gelukkig zijn er tegenwoordig handi-
ge app’s om je te helpen. Zo vlogen er in 2021 enkele grote gieren rond, zoals de 
lammergier en de vale gier. Een andere grote roofvogel die je in onze omgeving zou 
kunnen zien is de slangenarend. Niet boven Koekange, maar wel regelmatig boven 
het Dwingelderveld, want daar komen de slangen voor die als zijn prooi dienen.
Iedereen kent wel de giftige adder, maar ook de gladde slang staat op het menu van 
de slangenarend. Veel zal hij er niet vangen, deze kleine slang is zeldzaam op het 
Dwingelderveld. Daarnaast is dit reptiel op het Fochteloërveen, het Bargerveen, de 
Veluwe en enkele plekken in Brabant en Limburg te vinden. Hij is actief van april tot 
augustus of september.
De gladde slang heeft twee lange rijen met vlekken op zijn rug en een opvallende 
streep over zijn oog. Zijn pupil is rond, dit in tegenstelling tot de adder die een verti-
cale pupil heeft. De reden dat hij de gladde slang heet is vanwege het feit dat de 
schubben geen opstaand randje (ook wel kiel genaamd) hebben en daardoor glad 
aanvoelt. De schubben van de adder en de ringslang hebben dat wel zo’n kiel. Zijn 
lengte bedraagt maximaal 80 centimeter en heeft geen giftig beet. Het vrouwtje 
is eierlevendbarend, wat wil zeggen dat zij haar bevruchte eieren in haar lichaam 
uitbroed.
Op zijn menu staan vooral hagedissen en muizen. Nu is de gladde slang een koud-
bloedig dier en zal zich moeten opwarmen voordat hij op jacht kan gaan. Echter 
omdat hij koudbloedig is, hoeft hij niet zoveel muizen te vangen als bijvoorbeeld 
een uil. Een uil is warmbloedig en zal elke dag muizen moeten vangen om zijn 
lichaamstemperatuur constant op 40 graden te houden, terwijl een gladde slang 
aan één muis in de twee weken voldoende heeft.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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1e Pinksterdag! Pre Summer Party bij Dorpshuis de Schakel

Op 1e Pinksterdag staan er allerlei leuke activiteiten voor jong en oud gepland in 
en rondom Dorpshuis de Schakel. Een frisse start na corona. We hopen op een 
zonovergoten dag en sluiten gezellig af met muziek van de Moeflons Feestband! 

Het programma is als volgt:
Vanaf 13.00 uur: Oud-Hollandsche spelen
10 populaire spellen voor zowel jongere als oudere spelers. Denk hierbij aan spellen 
als de bibberspiraal, sjoelen, blikgooien, spiegelschrift en trekbiljart! Dus doe mee 
met de kids, vrienden, ouders en/of opa en oma’s!

Vanaf 15.00 uur: (Grote) Springkussens
Op het plein en op het veld aan de Sportlaan zullen (bij mooi weer) springkussens 
staan voor de jeugd!

15.30-16.30 uur: Clown Sem
Clown Sem komt optreden voor alle kinderen! 

Vanaf 17.00 uur: Live muziek op het plein met de Moeflons Feestband
FEEST! Een kortere omschrijving van Moeflons Feestband is er niet! Schraap je keel, 
neem een biertje in de hand en ga helemaal los op een gegarandeerde muzikale 
explosie aan klassiekers, meezingers en herkenbare hits!

We zien u graag op zondag 5 juni bij Dorpshuis de Schakel!

De Activiteitencommissie

Wil jij ook een fantastische, onvergetelijke kampweek meemaken?

Wij gaan van maandag 18 juli tot en met vrijdag 22 juli naar een leuke en gezellige 
kampeerboerderij in Lemele. Heb je zin om mee te gaan, ben je 7 jaar of ouder en 
zit je nog op de basisschool, overleg dan direct met je ouders of je mee mag! 
Voor je ouders hier nog wat meer informatie:
Het zomerkamp is een initiatief vanuit de Gereformeerde kerk in Berghuizen. Deze 
kampweek wordt al voor de 54ste keer gehouden, ieder jaar weer onder leiding van 
enthousiaste vrijwilligers in de leeftijd van 19 t/m 35 jaar. De kosten voor het kamp 
bedragen 100 euro per kind en 90 euro voor elk volgend kind uit hetzelfde gezin.
Aanmelden kan via kampweek@gmail.com. Geef daarbij de volgende gegevens 
door: naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, 
school, huidige groep en bij wie je in het kampgroepje zou willen (onder voorbe-
houd). 
Let op: de aanmelding moet binnen zijn voor zaterdag 25 juni 2022!!
Vragen? Even bellen of appen met Jan Willem Krale, 06-40256413.
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Een springkussen voor de kinderen, eten 

en drinken, kortom… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPINNING 
MARATHON 
  
 
KOM 
EN FIETS MEE! 
SAMEN MET ONS TEAM  

TOON JE SPORTIEVE INZET VOOR HET GOEDE DOEL!   

Geef je op via een van de teamleden die je kent,  

mail: timmerman.l@me.com of tel: 0624739751 

KOM EN BELEEF MEE: 
 

EEN DAG VOL SPORTIVITEIT EN ACTIVITEITEN VOOR 
HET GOEDE DOEL! 

Volg onze teamleden op Social Media,                       
Volg Team Fokje op Instagram. 

 

DOE MEE! 
Zaterdag 

9 juli 2022 
Start: 10.00u 

Einde: 18.00u 

 

Kosten: 10,- per uur, 
per fiets 

 

Locatie: 

JUMBO NANNING 
Ommerweg 2 

Balkbrug 
 

 

Meer info over Team 
Fokje: 

 

 

 

 

EEN WERELD ZONDER KANKER, DAT WIL JIJ TOCH OOK? 
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T: de Wijk 0522 - 440 473       info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

DESKUNDIG , TREFZEKER

EN VOORDELIG:

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

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

altijd scherp!altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

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
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11 juni a.s. Inzamelingsactie voor de Voedselbank
“Oog voor voedsel, hart voor mensen“

De voedselbanken zien het aantal klanten de laatste tijd toenemen 
maar helaas ook het aantal voedseldonaties afnemen. De reden 
hiervoor zijn de stijgende kosten op allerlei gebied. Vooral door de  ‘spanningen in 
de wereld’ met grote economische gevolgen.

Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers en de gulle gaven van bedrijven, midden-
stand, instellingen en particulieren lukt het de voedselbanken toch nog steeds om 
mensen, die het nodig hebben, met voedingsmiddelen te ondersteunen. Toch raken 
de stellingen bij de voedselbank en bij het regionaal distributiecentrum ook leger.

Zaterdag 11 juni organiseert Diaconaal Verband De Wolden een inzamelingsactie 
bij de supermarkten in Ruinen, Ruinerwold, Koekange, De Wijk en Zuidwolde. Wij 
gaan produkten inzamelen voor de voedselbank die zij goed kunnen gebruiken 
voor het maken van de voedselpakketten. Het ontbreekt hun vaak aan houdbare 
levensmiddelen, zoals soep, thee, ‘droge sauzen’ maar ook pakken frisdrank. Wij 
gaan vooral deze produkten voor hun inzamelen. Zaterdag 11 juni staan er vrijwil-
ligers voor de winkel om je te helpen bij het kopen van de juiste artikelen. Na deze 
afgerekend te hebben, kun je ze bij hen inleveren voor de voedselpakketten. 
Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking van de diaconieën van alle 
kerken in De Wolden. 

BBB On Tour bij Burgwal

Het ‘BBB’ (Beginnende Blazers Bergklanken) onder leiding van Emiek Kasimier laat 
weer van zich horen.
Na al vele succesjaren wordt er ook dit jaar weer een concert op locatie gegeven, 
dit keer valt de eer te beurt aan Garage Burgwal in Oosteinde.
Waar normaliter gewerkt wordt aan auto’s met de nodige geluiden en herrie en 
geur van olie en rook is nu de ruimte een heus decor geworden voor een groep 
fanatieke muzikanten met een niet te evenaren muzikaliteit en creativiteit.  
Ingrediënten voor een middagje volop muzikaal genot geheel in sfeer van deze 
locatie, natuurlijk wilt u dit niet missen. 
Christelijke Muziekvereniging Bergklanken en Garage Burgwal nodigen u daarom 
van harte uit aan de Hesselterweg 37 in Oosteinde op zondagmiddag 12 juni.
Vanaf 15.15 uur staat de koffie klaar, het concert begint om 15.30 uur, na afloop is 
er voor de kinderen een springkussen en kunt u onder het genot van een hapje en 
een drankje nog even nagenieten.
Toegang is geheel gratis.
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Coop Scherff
Koekange

Bestel via
coop.nl

Geen tijd, geen zin?
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Draag bij aan een toekomst zonder MS
Collecte Nationaal MS Fonds van 27 juni t/m 2 juli

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke huis-aan-huis collecte van het Nationaal 
MS Fonds. Duizenden collectevrijwilligers gaan langs de deuren of komen online in 
actie voor de strijd tegen MS (multiple sclerose). Draag bij aan onderzoek naar deze 
zenuwslopende ziekte en geef aan de collectant!

MS is zenuwslopend
Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens én veel verschillende gezich-
ten kent, maakt het MS Fonds momenteel duidelijk in de campagne ‘Face it. MS 
is zenuwslopend’. In de campagne zijn Benno, Gwen, Eric, Najat en Wil te zien. Zij 
verschillen in leeftijd en zitten ieder in een andere levensfase, maar hebben één 
ding gemeen: ze hebben alle vijf MS.
De MS van Eric (27) brengt onzekerheid met zich mee. “Ben ik de rest van mijn 
leven patiënt? Hoe ziet de toekomst eruit? Kunnen we wel aan kinderen denken?” 
En Najat (43) liep voor haar diagnose vier keer per week hard. Momenteel is haar 
been zo verslechterd, dat het niet meer kan. “Ik probeer wel veel te wandelen met 
ondersteuning van een wandelstok of mijn man.” Op www.nationaalmsfonds.nl/
faceit laten de vijf op indringende wijze zien wat er met hen gebeurd is sinds ze de 
diagnose MS kregen.

Opbrengst is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor 
MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van 
de collecte investeert het MS Fonds onder andere in innovatieve onderzoeken 
om betere behandelmethoden te kunnen 
vinden. Maar ook coacht zij mensen om de 
kwaliteit van hun leven te kunnen verbete-
ren. Naar verwachting zullen zo’n 10.000 
collectanten in hun buurt langs de deuren 
gaan. Daarnaast zullen vele honderden 
online gaan collecteren.

Collectant gemist?
Doneer online via www.nationaalmsfonds.
nl of maak je donatie over op NL 92 INGB 
000000 5057. Wil je zelf in actie komen? 
Maak dan een digitale collectebus aan op 
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl en 
begin direct met online collecteren.
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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 

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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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: Sportlaan 14, 7958 SM  Koekange, tel. 451511
c.b.s. Joh. Frisoschool: Pr. Christinalaan 8, 7958 SK  Koekange, tel. 451384

Gezamenlijke Pinksterdienst Koekange

Op zondag 5 juni 2022 vieren de gezamenlijke kerken van Koekange, 
Berghuizen, Ruinerwold en IJhorst/De Wijk een pinksterdienst met 
als thema IN VUUR EN VLAM

Wanneer:  zondag 5 juni
Tijd:   10 uur
Waar:  Manege Welgelegen, fam. Bout, Prinsesseweg 8 , Koekange
Meenemen:  klapstoeltje

Parkeergelegenheid bij Welgelegen.
Na de viering is er een gezellige ontmoeting met koffie/thee.
Iedereen -jong en oud- is welkom! 

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
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Noteboomstraat 68   

7941 XA  Meppel

Telefoon 0522 255 449   

drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

dekei@kleen.nl
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Advertentietarieven De Koegang 2022

Formaat (bxh) Zwartdruk
losse
adv.prijs

Zwartdruk 
6-10 keer 
per jaar

Zwartdruk 
12 keer
per jaar

Zwartdruk 
iedere
uitgave

1/4 pagina   60 x   91 mm e 23,25 e 21,00 e 19,30 e 17,65

1/3 pagina 125 x   59 mm e 32,00 e 29,80 e 28,10 e 26,45

1/2 pagina 125 x   91 mm e 40,90 e 38,60 e 36,90 e 35,20

2/3 pagina 125 x 118 mm e 58,50 e 56,50 e 54,80 e 52,85

1/1 pagina 125 x 185 mm e 76,10 e 74,35 e 72,65 e 70,45

Commercieel agendapunt e   1,65

Meerprijs voor fullcolour bedraagt € 75 per uitgave excl. 21% BTW.

De Koegang verschijnt 1 keer in de 14 dagen. Oplage ca. 1050 exemplaren.

Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.

Bovenstaande prijzen zijn op basis 

van kant en klaar door u bijgeleverde,

voor ons verwerkbare bestanden.

Meerkosten voor opmaak zijn afhankelijk 

van het aangeleverde materiaal.

Regelvermelding Rubriek Belangrijke Informatie 

Prijzen per jaar

1 regel: €   37,00

2 regels: €   67,00  

3 regels: €   97,00 

4 regels: € 126,00

5 regels: € 156,00

6 regels: € 186,00

7 regels: € 216,00

8 regels: € 246,00

9 regels: € 276,00
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Agenda
  1 juni De Koegang nr. 11
  1 juni BHV Herhalingscursus - De Schakel
  4 juni    Kangoeroeclub KIA - Kantine KV KIA - 10.00-11.00 uur
  5 juni Gezamenlijke Pinksterdienst - Manege Welgelegen, Prinsesseweg 8 - 10.00 uur
  5 juni 1e pinksterdag Pre Summer Party - de Schakel - 13.00 uur
12 juni  Concert Chr. Muziekvereniging Bergklanken - Hesselterweg 37, Oosteinde
15 juni De Koegang nr. 12

 Programma Koekangerfeest
15 juni  De jeugdige ouderenmiddag - 14.30-16.30 uur
15 juni Feestquiz (neem zelf pen mee) 20.00-22.30 uur
16 juni Bovenbouw bosspel (vertrek op de fiets) - 09.00 uur
16 juni Onderbouw voorstelling - 10.15 uur 
16 juni Klaverjassen in de tent - 13.30 uur - 17.00 uur 
16 juni Opstellen optocht  - 18.15 uur
16 juni Piratenavond met keet de Egge - 21.00-00.00 uur 
17 juni Workshop borrelplank maken - 13.00-15.00 uur 
17 juni Wie maakt de lekkerste hambuger? - 15.00-17.00 uur
17 juni Kinderdisco - 18.00-20.00 uur 
17 juni Band Rockaholics - 21.00-01.00 uur 
18 juni Zeskamp - 12.00 uur
18 juni Perfect Showband - 21.00- 01.00 uur 
19 juni Tentdienst - 10.00-11.00 uur 
19 juni  Start Fietstocht - 12.30-13.30 uur
19 juni Braderie met Foodtrucks i.s.m. de OVK - 14.00-19.00 uur

24 juni Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur
27 juni-2 juli   Collecteweek MS Fonds
29 juni De Koegang nr. 13
9 juli  Spinning Marathon, Ommerweg 2, Balkbrug - 10.00-1800 uur
13 juli De Koegang nr. 14

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 15 juni 2022
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 9 juni 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



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.

Aan tafel zit een echtpaar. Zestigers. De leeftijd waarop je met
pensioen zou moeten gaan. Zij gaat dat niet: ze gaat binnen
enkele maanden overlijden. Hij ook niet: wat moet hij straks
thuis doen zonder haar? We praten over hoe het is om met die
wetenschap elke dag op te staan. Zo goed en zo kwaad als het
gaat in het nu te ‘leven’. Er zijn kinderen. Vier twintigers. 
Ze zucht: ‘Hoe moet het nu straks met hen? Ik vind het zo erg!’
Mijn hand leg ik even op die van haar. Ze haalt diep adem en
begint te vertellen. Over hoe het er uit moet gaan zien op de dag
van haar uitvaart. ‘En kan dat allemaal wel?’ Ze kijkt me vragend
aan. Het kan: In de maanden die volgen bereiden we steeds meer
zaken voor. Een half jaar later versturen we de rouwkaarten in
enveloppen die gemaakt zijn van landkaarten uit oude atlassen.
Gemaakt door haarzelf, samen met haar zussen. 

Groeten aan 
de ganzen 

Ze had zo graag meer gereisd. Het kwam er niet van. ‘Ik ging op reis in alle boeken
die ik heb gelezen.’ Op de voorkant van haar kaart staat een afbeelding van een
figuur in een bootje op een groot meer. In het bootje een enorme stapel boeken.
Verder niets. Tijdens de afscheidsdienst spreken mensen die haar lief hadden. 
Haar zus, haar vriendin en haar kinderen. Alle vier. En ondertussen wordt er
gegeten. Alle gasten hebben op haar verzoek iets lekkers meegenomen. Want zo
deden ze dat altijd: samenzijn is samen eten. Tot slot bedankt haar echtgenoot
haar in een liefdevolle speech voor het leven dat ze samen mochten leven. Als we
haar hebben begraven en haar gezin rond het graf staat vliegt er een vlucht ganzen
over: een spontaan cadeautje van de natuur en van ongekende schoonheid. 
 Anderhalf jaar later word ik uitgenodigd door haar oudste zoon. Theatermaker is
hij: 'Kom je naar de première van het toneelstuk dat ik heb geschreven?’ vraagt hij.
‘Doe de groeten aan de ganzen’ heet het, vervolgt hij. Het gaat over hoe mensen
afscheid nemen van het leven.’ Als ik enkele dagen later in het theater zit denk ik
aan haar. Wat zou ze trots geweest zijn.   DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST


