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K e r k d i e n s t e n

Gereformeerde kerk Berghuizen   
17 juli    9.30 uur  Ds. J.W. Muis
24 juli    9.30 uur Ds. G. van Vliet Geesbrug
31 juli  9.30 uur Dhr. L. Noordsij Ruinerwold

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
17 juli   9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf   
24 juli   9.30 uur Dhr. K. Fredriks Zwolle  

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUDWeerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
17 juli    11.00 uur Ds. A.P. Feijen  Heemse
24 juli 11.00 uur   Ds. E. Meijer Heemse

Uitnodiging

Op zondag 28 augustus 2022 zal Ds. Henriëtte de Graaf na 18 jaren van toewijding 
en zorg afscheid nemen van de Protestantse Gemeente Koekange.
U/jij bent van harte welkom bij de afscheidsdienst, die om 10.00 uur begint, in de 
dorpskerk aan de Kerklaan. Na afloop kunt u haar persoonlijk de hand drukken 
tijdens het koffiedrinken in de kerk. Weet u welkom!
 

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Koekange,
Anke van Vuuren (voorzitter)

Rianne Kreuze (scriba: KreuzeRianne@hotmail.com)
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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 lieveling

Voor een nieuw onderwerp voor Stukje Natuur wijk ik de laatste tijd steeds vaker 
uit naar de social media op het internet. Sinds het begin van de Koegang in 2005 
loopt het aantal onderwerpen al tegen de vierhonderd. De meest gebruikelijke 
onderwerpen zijn zo langzamerhand dus wel voorbijgekomen.
Bij een aantal personen, die op Twitter actief zijn en waarvan ik weet dat ze regel-
matig over de natuur berichten, kwam ik in hun melding de term lieveling tegen. 
In eerste instantie liet ik voor wat het was, totdat ik in de gaten kreeg dat het met 
motten te maken had. Voeg daarbij dat bij sommige meldingen een afbeelding van 
dit insect was bijgevoegd, kreeg ik in de gaten dat de lieveling een nachtvlinder 
moest zijn.
Het blijkt dat de lieveling in ons land zeer algemeen voorkomt en in geen enkele 
provincie ontbreekt. Hij heeft een voorkeur voor vochtige plaatsen met een weel-
derige, kruidenrijke vegetatie. Hoewel dit insect als nachtvlinder is ingedeeld in 
het dierenrijk, is hij ook overdag actief. Daarnaast is hij gemakkelijk te herkennen. 
De vleugels zijn lichtbruin tot beige van kleur met een karakteristieke roodbruine, 
diagonale lijn dwars over de voor- en achtervleugel. Deze donkere lijn begint bij 
de punt van zijn bijna twee centimeter lange voorvleugel en loopt dan schuin 
naar beneden tot op zijn kortere achtervleugel. Een andere typisch kenmerk is de 
rozerode achterrand van de beide vleugels. Hierbij moet ik wel opmerken dat deze 
opvallende kenmerken na verloop van tijd kunnen verbleken.
De lieveling is vanaf mei tot eind september actief. Het vrouwtje legt haar eitjes 
voornamelijk op zuring en duizendknoop, het voedsel voor haar nageslacht. De 
rups bereikt een maximale lengte van 23 millimeter, is roodachtig bruin tot grijs van 
kleur met donkere vlekken over de rug. Zijn kop is wat dikker, waardoor zijn uiter-
lijk een klein beetje aan een cobra doet denken. Als rups zal hij in de strooisellaag 
overwinteren om in het voorjaar te verpoppen.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Verdeel en Heers
De vader van Alexander de Grote ontwikkelde de strategie “verdeel en heers”. Een 
strategie die verder ontwikkeld werd tijdens de bloei van het Romeinse Rijk en ook 
nu nog is deze strategie sterk bepalend in het leven van velen.
Zolang een deel van de mensheid in strijd is met een ander deel van de mensheid, 
geeft dat onze leiders veel ruimte om hun plannen zonder al teveel tegenstand uit 
te voeren. 
De media, die al gedurende een eeuw grotendeels in het bezit zijn van een heel 
klein groepje zeer rijke mensen, zijn de huidige uitvoerders van deze verdeel- en 
heerstactiek.
De boeren, een voor de Nederlandse 
samenleving belangrijke groep 
mensen, zijn nu bezig om zich niet 
langer van de kaart te laten vegen. 
Al vele jaren proberen zij met de 
overheid te overleggen, maar het 
haalt niets uit, omdat de plan-
nen van de overheid in absolute 
zin onbespreekbaar zijn. De media 
nemen hun verdeel- en heerstactiek 
wederom heel serieus en richten 
zich nu vooral tegen onze boeren.
Het wordt steeds duidelijker dat wij 
als mens er niet meer toe doen zodra 
wij niet meewerken aan ideeën, die 
volledig zonder ons medeweten zijn 
gepland. Dit gegeven geldt dus niet 
alleen voor onze boeren, maar voor 
iedere Nederlander!
Zijn wij Nederlanders een uitvoe-
rend orgaan geworden van de plan-
nen van onze overheid of zitten er in 
Den Haag nog mensen, die wij in een 
ver verleden volksvertegenwoordi-
gers noemden?
Zijn de media er om de Nederlanders 
te informeren en voor te lichten of 
zijn zij slechts een spreekbuis voor 
plannen die van hogerhand voor ons 
mensen worden gesmeed?
In Koekange komen er steeds meer 
omgekeerde vlaggen te hangen. 

Lees verder ->
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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lBouw-
tekeningen &

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!

Een omgekeerde vlag is een internationaal teken van nood of verzet. De kleur rood 
in onze vlag staat voor het volk, wit voor de kerk en blauw voor de elite. Door de 
vlag ondersteboven te hangen wordt aangegeven, dat de overheid zich boven het 
volk heeft geplaatst en niet meer luistert naar de wensen van het volk.
Het is mijn hartgrondige wens, dat de Nederlandse overheid weer ten dienste komt 
te staan van de mens en niet andersom.
En de mens….. ik hoop dat de mens weer dienstbaar wordt aan het Leven zoals het 
bedoeld is. 
Net als plant en dier maken wij mensen deel uit van datgene wat wij leven noemen.
Dienstbaar zijn aan enig systeem perkt het leven in.
Dienstbaar zijn aan het leven zelf zal ons leven verrijken en ook zal het God Zijn 
invloed op ieder aspect van ons leven teruggeven.
Als er één groep Nederlanders is, die in nauw contact staat met het leven zelf, dan 
zijn het onze boeren!

Steun aan de boeren = steun aan het leven = steun aan echte en belangrijke waar-
den voor onszelf en al wat leeft!

Rena
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Bestel via
coop.nl

Geen tijd, geen zin?
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Korfbalvereniging Kia
Gea Zwiers: 0612178917
www.kvkia.nl 
Tennisvereniging de Marke
Leo van Veldhoven: 06-49824048
www.tvdemarke.nl
Belangenvereniging Koekange
Wilt u iets kwijt? Of heeft u tips? Of op/
aanmerkingen laat het ons weten.
Henk Koetsier: 06-21854875 
Historische Vereniging
Johannes de Kleine: 0522-451580
www.historiedewijkkoekange.nl
Feestcommissie Koekange
Roselie Heuvelman: 06-27534705.0
www.koekangerfeest.nl
Speeltuinvereniging de Hommel
Wij organiseren leuke activiteiten voor 
kinderen in de vakanties.
Félice Barelds: 06-30734339
Kinderclub Plat Dakkie
Activiteiten na schooltijd
Voor alle kinderen van Koekange
van 6 tot 12 jaar
Jenny Mulder 06-15255377
Koekanger Alert groep
Christina Tijmens: 06-53606777

Hardloopgroep Koekange
Geke Andeweg: 06-10899171
Facebook: Loopgroep Koekange
Voetbalvereniging Vitesse ‘63
René Brinkman: www.vitesse63.nl 
of mail: jc@vitesse63.nl
Sport Allee
Gevarieerde, persoonlijke en 
uitdagende bootcamptrainingen?
Annelien Laan: 0613479112
www.sportallee.com
OVK
Vereniging voor Ondernemers uit 
Koekange 
Jack Maat: 06-30184712
OVK.koekange@gmail.com
IJsvereniging Koekange
Carina Prent: 0522-451158
www.voorwaartskoekange.nl 
Tai Chi
Chinese bewegingsvormen goed voor 
lichaam en geest
Angely Kok: 06-46167044
Bridgeclub Koekange
Elke 2e en 4e maandag van de maand. 
Info of aanmelden:
Annie Smink 0522451981

Ve r e n i g i n g e n  e n  a c t i v i t e i t e n

Indien u ook graag op deze pagina vermeld wilt worden, laat het ons weten: 
Belangenvereniging.koekange@gmail.com

Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl
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Weerwilleweg 1         Koekange
info@garage-gritter.nl         T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

•	In-	en	verkoop
•	Onderhoud
•	Reparatie

Neem	eens	een
	kijkje	op

onze	website	vo
or	een

groot aantal occasions!

•	Airco	service
•	Automatische	
	 transmissie	spoelen

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
-  onderhoud en reparatie 

van alle merken auto’s
- aircoservice

Dorpsstraat 17   
7958 RK  Koekange

T. 0522 451748   
F. 0522 452687

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

TrEf onderwijs verwelkomt 1000e leerling
Afgelopen week werden de leerlingen op 
de acht basisscholen van Tref onderwijs 
verrast door de komst van een ijscokar 
op het schoolplein. Onlangs is de 1000e 
leerling verwelkomd en dat mag gevierd 
worden!                                                                                                                                       
Nadat ongeveer tien jaar geleden de 
krimp op de dorpsscholen inzette en het 
leerlingenaantal daalde tot rond de 800, 
is er de laatste jaren weer sprake van 
groei. De komst van de 1000e leerling 
is een bijzondere mijlpaal en een mooi 
moment om alle leerlingen te verrassen. 
Zo ook op De Wel in Nijeveen (zie foto).
Volgens Henk Bremer, bestuurder van Tref onderwijs, is het tevens een mooie gele-
genheid om de scholen, na opnieuw een lastig schooljaar, zo voor de zomervakantie 
in het zonnetje te zetten. ‘Alle medewerkers van Tref doen dagelijks hun uiterste 
best voor de leerlingen. Gezien het toenemende aantal leerlingen, wordt dit geluk-
kig ook opgemerkt en gewaardeerd’. 
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Coop Scherff
Koekange

Gevonden:
14 juni jl. iets voorbij kapsalon Gejanca a/d Dorpsstraat maar dan aan de overkant
- een bosje sleutels - af te halen bij buurman Wout, Sportlaan 19 (dagelijks na 18 uur)

Gevonden:
Een roze/wit gekleurde strandbal - kwam zaterdag 9 juli bij mij achter aangewaaid - 
af te halen bij buurman Wout, Sportlaan 19 (dagelijks na 18 uur)

Te koop,  gevonden e.d.

SScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnllSScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll

SScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll

SScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll

SScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
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inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

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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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

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
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Agenda
13 juli De Koegang nr. 14
27 juli De Koegang nr. 15 - laatste Koegang voor de zomerstop
31 aug.  De Koegang nr. 16
14 sept. De Koegang nr. 17
28 sept. De Koegang nr. 18
12 okt. De Koegang nr. 19
26 okt. De Koegang nr. 20
  9 nov. De Koegang nr. 21
13 nov. Huiskamerfestival Zuidwolde én Erflanden

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 27 juli 2022
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 21 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

Elke dinsdagavond Training Loopgroep Koekange - 19.30 uur 
1e vr. v.d maand Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur

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

Koekanger
Dwarsdijk 5
Koekange

zonne-energie

Heeft u 
een aankondiging 
van een activiteit  
Laat het gratis in 

de agenda plaatsen.
(Commerciële agendapunten 

in overleg)



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.

‘Dag mevrouw, ik ben Sjors,’ zegt hij als hij voor me staat. Ik kijk in
de ogen van een slungelige puber met een prachtige bos halflang
haar. ‘Fijn dat je er bent Sjors,’ zeg ik. ‘En gecondoleerd met het
verlies van je overgrootmoeder.’ 

Ik zie deze jongen op de dag van de uitvaart voor het eerst. Een jong
mens dat in een te groot lichaam lijkt te zitten. ‘Deze twee mensen
horen bij hem,’ zegt zijn oma. ‘Mag ik zo dadelijk even iets met jullie
overleggen?,’ vraag ik hen, terwijl Sjors met de rest van het gezin
naar de familiekamer gaat. Hij loopt wat ongemakkelijk, om een
reden die mij al bekend was. Sjors heeft namelijk een spalk in zijn
broek, langs de binnenkant van zijn been.Want Sjors mag tijdelijk
niet over zijn eigen vrijheid beschikken en zal op deze manier niet in
de verleiding komen om die toch op te gaan zoeken. 

Sjors

Ik vraag de twee of zij letterlijk naast deze jongen moeten zitten, of dat in dezelfde
ruimte aanwezig zijn voldoende is. ‘Het lijkt me zo fijn voor hem als hij gewoon met zijn
familie in de binnenste kring van stoelen kan zitten.’ Ik kan het niet nalaten om het te
benoemen. Ze begrijpen het en gaan akkoord.

Nu ik hun toestemming heb, zorg ik er voor dat het aantal stoelen in de binnenste kring
precies kloppend is. Een lege stoel kan immers juist op een dag als vandaag als zo pijnlijk
worden ervaren. Met de oma van Sjors heb ik afgesproken om samen de kist te sluiten,
vlak voor de plechtigheid begint. Als ik haar uitnodig om dat te gaan doen, staat ook Sjors
meteen op. Hij wil erbij zijn. Ook zijn oom voegt zich bij ons. Sjors is zichtbaar aangedaan
als hij de schroeven in de deksel van de kist draait. Ook de herinneringen die worden
gedeeld tijdens de afscheidsdienst en de muziek waar we naar luisteren maken bij hem
de nodige emoties vrij. Als ik na de plechtigheid de familie gedag gezegd heb en
onderweg ben naar huis is het druk met gedachten in mijn hoofd.
Niet over het leven dat al geweest is, maar over het leven dat nog maar nauwelijks is
begonnen.


