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Afgelopen week een bijzondere gebeurtenis voor mijn huis.
Enkele honderden spreeuwen kwamen even aanvliegen.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Berghuizen			
2 juli			
Dienst in 't Vonder
3 juli
9.30 uur ds. J.W. Muis
Heilig Avondmaal
19.00 uur Zomerzangdienst gezamenlijke kerken (Kerk in actie) (?)
10 juli
9.30 uur ds. J.W. Muis
Afscheid groep 8
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
3 juli
11.00 uur Ds. van 't Foort
Hoogeveen
10 juli
11.00 uur
Protestantse Gemeente Koekange
3 juli
9.30 uur Ds. B. Metselaar
10 juli
9.30 uur Dhr. C.F. Dees

Beilen
Meppel

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

Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl

Bel ons vrijblijvend voor al uw

Bouwbedrijf KRALE
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57
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Vogelherinneringen Ontario
De volgende passage komt uit mijn boek “Mijn vogels, belevenissen van een vogelaar” en gaat over het bezoek aan Ontario in 2012.
Het volgende reisdoel is Manitoulin Island, gelegen in Lake Huron. Het is het grootste eiland ter wereld in een zoetwatermeer. De laatste ferry van de dag redden we
niet, dus we parkeren onze camper op een camping in Tobermory. Voorheen was
deze camping een appelboomgaard, op meerdere plekken hangen er appels aan
de bomen. De ochtend voor de overtocht heb ik nog tijd voor een wandeling op het
terrein, het is mooi weer. Ik kom de eerste kolibrie tegen, de robijnkeelkolibrie. ‘Hoe
kan zo’n drie gram wegende vogel zo noordelijk voorkomen?’ Het aantal bloeiende
planten lijkt immers niet genoeg. Deze kolibrie voedt zich namelijk ook met plantensappen en insecten. De plantensappen stromen uit de gaten, die door geelbuiksapspechten in de bomen zijn uithakt. Op die zoete lekkernij komen allerlei insecten af,
die eveneens als voedsel voor de kolibrie dienen. Even verderop kom ik een dikke
drol in het gras tegen. Mijn eerste gedachte gaat uit naar een dronken campinggast, maar even later zie ik de dader, een zwarte beer. Hij loopt even verderop en
doet zich tegoed aan de vele appels.
Later in de ochtend rijden we de veerboot naar Manitoulin Island op. We reserveren
een plek op Gordons Park. Na de gebruikelijke plichtplegingen maken we een rondrit
over dit eiland. Het begint gelijk al goed, een paartje Canadese kraanvogels in een
wei. Even verderop nog een stelletje. De tocht kan al niet meer stuk. Dat is maar
goed ook, de rest van het eiland is niet spectaculair, zowel qua cultuur als natuur.
Gelukkig eindigt de rondrit spectaculair. In een groot stoppelveld lopen ongeveer
150 Canadese kraanvogels. Onwijs gaaf. Als we ’s avonds onder het genot van een
wijntje bij een kampvuurtje zitten, horen we regelmatig het getrompetter van overvliegende kraanvogels. Zij gaan op weg naar het zuiden.
Uit het hoofdstuk “titel” pagina 86-87.

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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‘Ze oogt klein en kwetsbaar in haar nachtgewaad. Na 92 jaar is
haar leven voorbij. Haar twee dochters en schoondochter mag
Het groene boekje ik begeleiden als zij haar de laatste verzorging geven.
Ze wordt liefdevol door hen gewassen en krijgt de kleding aan
die met aandacht voor haar is gekozen. De sfeer is
ontspannen. Er is ruimte voor ontroering maar ook voor een
lach. Met een beetje make up lijkt ze tenslotte weer op de
krachtige dame die ze tijdens haar leven was. Als het moment
gekomen is om haar over te brengen naar het rouwcentrum
rijdt één van haar dochters met haar moeder mee in de
rouwauto. Als ze mij daar weer ziet, pakt ze even mijn hand
en fluistert zachtjes: ‘Wat is dit mooi zo!’ De volgende dag zit
ik met de drie kinderen en hun levenspartners aan tafel.
Ze vertellen me over de bijzondere vondst die ze die ochtend deden op de kamer
van moeder: een klein groen boekje. Eén blaadje is er uit gescheurd. Op het
volgende staat een ontroerende en zó liefdevolle afscheidsrede van hun moeder,
aan hen, haar naasten. Het raakt me. Deze tekst zal in de dienst worden
uitgesproken. Samen met nog een schrijven dat ze van haar vonden, over hoe ze
gewild zou hebben dat de wereld er uit zou zien als ze dat simpelweg met een
toverstokje had kunnen bewerkstelligen. Het ademt wijsheid uit. Haar kinderen
vertelden me al eerder meer over haar. Hoe ze verschillende malen met kanker
streed en dat ze een hersenbloeding kreeg. Zij waren toen nog klein en gingen voor
haar bidden en een kaarsje aansteken in de kapel. Haar zoon heeft op dat moment
een helder wit licht ervaren. Zijn moeder beleeft op exact hetzelfde moment in het
ziekenhuis een bijna-dood- ervaring. Hoe dat is geweest heeft ze opgeschreven, in
een groen boekje, vertelde ze ooit aan een kleindochter. Juist dat blaadje is er niet
meer. Het mysterie rondom deze ervaring nam ze met zich mee toen ze het leven
los liet. Ons in onwetendheid achterlatend.
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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Vluchtelingen uit Oekraïne
In Koekange worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen.
Er zitten al enige tijd een aantal vluchtelingen in de Morene Hoeve en nu heeft
gemeente De Wolden ook de Venehof in Koekange gehuurd voor een jaar. Ook hier
worden de komende tijd vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het is voor een
tijdelijke opvang voor maximaal 24 vluchtelingen. De vluchtelingen en wij hopen
dat het voor een korte periode is en hopen dat ze snel weer terug kunnen naar hun
eigen dorpen en steden in Oekraïne. De gemeente zorgt voor de nodige inventaris
zoals bedden en beddengoed en andere noodzakelijk voorzieningen.
Er wordt momenteel door de gemeente en enkele vrijwilligers uit Koekange
en Ruinerwold gewerkt om de Venehof klaar te maken voor de komst van de
Oekraïners.
We zoeken nog enkele meubels voor in de “woonkamer”, de gezamenlijke ruimte
voor verblijf overdag en om te eten.
Ook tuingereedschap is welkom om de tuin en gazon te kunnen onderhouden met
de bewoners en vrijwilligers.
Heeft iemand nog een zithoek of enkele fauteuils die daar mogen staan?
Ook zoeken we nog enkele vrijwilligers die willen helpen met hand en spandiensten, nu in de voorbereiding en straks in de begeleiding van de vluchtelingen.
Als u iets heeft om te lenen of te geven, of u wilt meer weten over het vrijwilligerswerk, neem dan contact op met:
Henk en Gea Koetsier,
Coördinators vrijwilligers voor Oekraïne in Koekange
henkkoetsier@koekange.com

KNIPPEN | HAIRSTYLING | VISAGIE
Langedijk 7 | 7958 PJ Koekange | 0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl | www.studiosannebeautyhair.nl
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Steun de MAMAS in Zuid-Afrika

Eind vorige maand heeft Just Stam, wonend aan de
Weerwilleweg, “Groepsreis door Zuid-Afrika” uitgebracht. Een verhaal over een reisgezelschap met nogal
uiteenlopende karakters. Geschreven vanuit allerlei
bijzondere perspectieven, zoals dat van een leeuw, een
struisvogelei en een ligbed op een strand. Met absurdistische gedachten en dialogen over bijvoorbeeld de hoogtevrees van een smartphone op een selfiestick, maar ook
serieuze thema’s als racisme, seksisme en migratie, soms
op een verrassende manier met elkaar verweven.
Het boek is onder meer te koop bij boekhandel Riemer
Barth in Meppel. Van het aankoopbedrag van € 22,95 gaat bij aanschaf in die boekhandel vier euro naar Kinderfonds de MAMAS, een fonds dat ruim 2200 vrouwen
in Zuid-Afrika steunt bij hun zorg voor vele duizenden kinderen die in ernstige
armoede leven. Door scholing, veiligheid en liefdevolle aandacht te bieden, maar
ook door bijvoorbeeld moestuinen bij kwetsbare gezinnen aan te leggen. Zo koopt
de klant niet alleen een leuk boek, maar helpt hij de armste kinderen van ZuidAfrika ook aan een betere toekomst. Op donderdagavond 22 september houdt Just
bij Riemer Barth om 20.00 uur een lezing over zijn boek. Daarvoor kan men zich
tegen die tijd aanmelden bij Riemer Barth.

WAT VOOR SOORT
KLACHTEN HEEFT U?
Ademhalingsklachten | Gewrichtspijn
Darmproblemen | Stress | Slapeloosheid
Depressie | Pijnbestrijding
Oververmoeidheid | Orthopedie
Hoofdpijn | Burn-out | Angsten
Zenuwstelsel | Spieren | Vermoeidheid
of gewoon voor ontspanning
Voor vragen bel of app vrijblijvend
Weerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold

Weerwille
8 | 9946
7961
LV Ruinerwold
Tel.: 06 - 4971
| berty@jkwant.nl
Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nl
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ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

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

Kerken samen in actie voor de voedselbank
Zaterdag 11 juni hebben de diaconieën van de kerken in de Wolden een inzamelingsactie gehouden bij de supermarkten. De actie is een groot succes geworden
met bijna 170 kratten vol, met lang houdbare producten voor de voedselbanken in
Meppel en Hoogeveen. Een fantastisch resultaat waar de Voedselbanken weer even
mee vooruit kunnen!
De organisatie was in handen van Diaconaal Verband De Wolden, een samenwerking van de diaconieën van alle kerken in De Wolden.

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
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info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06

Examenconcert Christelijke Muziekvereniging de Bergklanken
Op donderdag 7 juli geeft Muziekvereniging de Bergklanken een concert in de
Gereformeerde Kerk te Berghuizen. Aanvang 19.45 uur. Het wordt een concert met
een bijzonder tintje. Rianne Pool gaat D-examen doen op de hoorn. Er zal een afwisselend programma te horen zijn waarbij de hoorn centraal staat. Na de pauze zal
de fanfare nog enkele werken laten horen. U bent van harte welkom!
Entree is gratis.

HAIR
FASHION
KOEKANGE










ook voor sanitair
 


en onderhoud CV-ketel









Hilco Scheper

Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
Coop
Scherff
e-mail: info@scheper-installatie.nl
Koekange
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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

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

I Died For Beauty
Zwols kamerkoor Musica Vocalis geeft op vrijdag 1 juli 20.00 uur en zondag
3 juli 15.30 uur een concert in resp. Zwolle (Oosterkerk) en Ruinerwold (kerkje
Blijdenstein). Onder leiding van dirigent Raghna Wissink zingt zij over de schoonheid van het leven en de liefde.
De titel ‘I Died For Beauty’ is niet voor niets gekozen: Na een lange periode van
elkaar niet ontmoeten, is het tijd om liefde en schoonheid weer onder vele ogen te
zien. Ofschoon we ook nú weer een hartverscheurende waarheid meemaken: een
oorlog dichtbij. Juist daarom past ‘I Died For Beauty’, ontleend aan het prachtige,
gelijknamige gedicht van Emily Dickinson zo wonderwel. Waarheid en Schoonheid
zijn hier nauw verbonden: Zij liggen als verwante zielen ’s nachts bijeen in het graf,
tot mos hun lippen heeft bereikt.
U hoort muziek van Nederlandse componisten als Andriessen, Strategier en
Wissink, van de Belgen Schroyens en Bikkenberg. Daarnaast een voornamelijk Brits
en Amerikaans gezelschap (Holst, Vaughan Williams, Barber, Lauridsen) en parels
van Rameau en Vasks.
En dan de Liefde! Er wordt gezongen over ongecompliceerde liefde, over liefde
vol obstakels, over tuinen waar geliefden samen wandelen, over paden die helaas
alleen bewandeld werden.
Serene en heldere ogen kunnen tot verrukking leiden (luce serene..), door het raam
van Vasks (window) kijken we in de ochtendschemering naar een jonge appelboom
en met Rameau zien we de nacht met haar fonkelende sterren.
Maar... het is niet alles goud wat er blinkt: Een meisje breekt het hart van haar
geliefde, omdat haar moeder dat wil (to a young girl). En waar is dat mooie gezicht?
Helaas! Verborgen, net als de zon (ov’è lass’).
Musica Vocalis hoopt op een mooie ontmoeting met u, waarin we elkaar nodig
hebben door te zingen en te luisteren.
Kaartjes kosten € 12,50 (incl. consumptie) en zijn verkrijgbaar via
www.musicavocalis.nl en aan de kassa.

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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Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

aanleg
onderhoud
renovatie
bestrating
tuinhout
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange

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

tel:

06 125 666 69

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.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
27 juni-2 juli Collecteweek MS Fonds
29 juni De Koegang nr. 13
1 juli Concert Musica Vocalis - Oosterkerk, Zwolle - 20.00 uur
3 juli Concert Musica Vocalis - Kerk Blijdenstein - 15.30 uur
9 juli Spinning Marathon, Ommerweg 2, Balkbrug - 10.00-1800 uur
13 juli De Koegang nr. 14
27 juli De Koegang nr. 15
13 nov. Huiskamerfestival Zuidwolde én Erflanden
Elke dinsdagavond
1e vr. v.d maand

Training Loopgroep Koekange - 19.30 uur
Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar:
dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave
13 juli 2022
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 7 juli 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

Kuiper BV

FLEX-BV?

Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip
in de wijde omgeving

Stotijn

notariaat & mediation
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

DESKUNDIG, DOELTREFFEND
EN VOORDELIG

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

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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