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Een traptrekkerrace georganiseerd door Sanne en Jorrit!

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Berghuizen			
31 juli 9.30 uur Dhr. L. Noordsij
Ruinerwold
6 aug. 		
Dienst in 't Vonder
7 aug. 9.30 uur mw. van Lobenstein (BA) Kampen
14 aug. 9.30 uur ds. D. van de Wetering
Epe
21 aug. 9:.30 uur ds. J.W. Muis
28 aug. 9.30 uur ds. J.W. Muis
Kerk Zonder Drempel-viering
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
31 juli 11.00 uur Ds. Smit
Zuidwolde
7 aug 11.00 uur
14 aug. 11.00 uur
21 aug. 11.00 uur Ds. A.P. Feijen
Heemse
28 aug. 11.00 uur Ds. Minnema
Balkbrug
Protestantse Gemeente Koekange
31 juli 9.30 uur Drs. B. Wiegman		
Assen		
7 aug. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf			
14 aug. 9.30 uur Ds. R. Gosker		
IJhorst		
21 aug. 9.30 uur Ds.H.J.R. van Setten-Ruhrwiem
Ruinerwold		
28 aug. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf			
De kerkdiensten zijn te bezoeken in de kerk. De diensten kunnen ook online meegemaakt of
teruggekeken worden via https://koekange.protestantsekerk.net/digitale_uitzending

Klaverjascompetitie
Op vrijdag 2 september 2022 begint er een nieuwe klaverjascompetitie.
Dat houdt in dat er 17 kaartavonden zijn, en jouw score van de beste 10 avonden
tellen mee voor de competitie. Het is dus geen probleem als je er alle keren niet bij
kunt zijn. Het is overigens niet verplicht om aan de competitie mee te doen. Als je
een paar keer wilt komen kaarten ben je natuurlijk ook van harte welkom.
We kaarten om de week op vrijdagavond in dorpshuis de Schakel. We beginnen om
20.00 uur en spelen om mooie vleesprijzen. De inleg is 4 euro per avond.
Als er hierover nog vragen zijn, dan horen we dat graag.
Het klaverjasteam wenst u een fijne vakantie en hopelijk zien we jullie op vrijdag
2 september.
Groet,
Gerdine, 0681471610
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Stukje Natuur vogelgriep
Veel lezers zullen wel weten dat ik al jaren actief ben in het Dwingelderveld. Dit
grootste natte heidegebied van West-Europa komt regelmatig langs in dit Stukje
Natuur. Aldaar ben ik voor Natuurmonumenten actief als gids en vrijwillige
boswachter. Maar zoals dat gaat, je wilt ook wel eens “bij de buren” kijken. Dit jaar
kwam zo’n gelegenheid voorbij en mocht ik voor Staatsbosbeheer een week vogelwachter zijn bij de Slufter op Texel. Dit 700 ha grote natuurgebied is vooral bekend
omdat daar dagelijks zeewater in- en uitstroomt. Bij noordwesterstorm kan het zelfs
volledig vollopen.
Dit jaar was ik er in juni, samen met mijn vrouw. Ondanks een week met fraai weer
werd onze vreugde toch enigszins getemperd, omdat op veel plekken op Texel vele
grote sterns stierven aan de vogelgriep. Dezelfde ziekte als bij de vele ontruimde
pluimveebedrijven, die dit jaar al geruimd zijn.
Vogelgriep ontstaat door besmetting met een virus. Er bestaan twee varianten:
een waar vogels niet ziek van worden (laag-pathogene) en een die dodelijk is voor
vogels (hoog-pathogene, zoals H5N1). Normaal gesproken kunnen wilde vogels
alleen de laag-pathogene variant bij zich dragen.
De huidige uitbraak van hoog-pathogene vogelgriep begon in 1996 bij gehouden
ganzen in China. Daarna is het verder verspreid onder pluimvee in Azië. De uitbraak
is toentertijd niet onder controle gebracht, waardoor het virus uiteindelijk in 2005
is overgesprongen op wilde vogels in Qinghai Meer, west China.
Trekvogels hebben deze ernstige variant verder verspreid over de wereld. Met
name ganzen en eenden brachten het naar ons land, in eerste instantie alleen
gedurende de winter. Echter sommige van deze wintergasten verblijven nog hier als
de grote sterns al zijn aangekomen. Daardoor kon het virus op deze zomergasten
overspringen. Er vielen daardoor in die periode veel slachtoffers, met duizenden
dode grote sterns tot gevolg. Zowel op Texel en in de Delta als in kolonies in de
landen om ons heen.
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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Nieuws uit de huisartsenpraktijk
In heel Nederland is er sprake van toegenomen drukte bij huisartspraktijken en
spoedposten. Dit o.a. door toegenomen wachttijden in de ziekenhuizen en bij andere zorgverleners en de toegenomen zorgvraag na de corona. Ook is er een tekort
aan huisartsen, m.n. in de vakantieperiodes, waardoor er minder spreekuren zijn.
Helaas is dat ook bij onze praktijk het geval.
Het kan dus zijn dat u langer moet wachten op een afspraak dan u van ons gewend
bent voor niet-spoedeisende klachten. Voor spoedgevallen kunt u altijd op korte
termijn terecht.
Onze assistentes doen hun best u toch zo goed mogelijk van dienst te zijn.
We vragen u om uw begrip hiervoor.
Wij hebben een nieuw facebook-account en zijn te vinden en te volgen onder
Huisartsenpraktijk Koekange.
Op onze facebookpagina en onze website (https://koekange.praktijkinfo.nl) vindt u
recente informatie en nieuws over de praktijk.
Verder vragen we u om toestemming te geven om uw medische gegevens te delen
via het LSP. Als u dit niet doet kan het ziekenhuis, de dienstapotheek, de huisartsenpost of andere zorgverleners niet bij uw medische dossier/medicatieoverzicht als u
daar een behandeling nodig heeft.
U kunt toestemming geven door een formulier in te vullen op de huisartsenpraktijk
of on-line op de website www.volgjezorg.nl.
Gert Vos nieuwe bestuurder voor Welzijn de Wolden

“Als je elkaar goed kent, kun je goed samenwerken”
Stichting Welzijn de Wolden heeft Gert Vos als nieuwe directeurbestuurder aangesteld. Vos zal op 1 september beginnen. De stichting
heeft met Gert Vos een man met een missie binnengehaald: “Het gaat
om de samenleving. Dat de mensen in Wolden samen goed kunnen
leven”.
Elkaar helpen en aanvullen
Het eerste werk dat Gert Vos zal oppakken is dan ook een uitgebreide kennismakingsronde: “Ik wil allereerst de medewerkers spreken. Het gaat erom dat we van
elkaar horen wat we belangrijk vinden, wat onze drijfveren zijn. Want als je elkaar
goed kent, kun je ook goed samenwerken.” Datzelfde principe geldt volgens Vos
ook voor de samenwerkingspartners in De Wolden: “Ik ga goed luisteren naar wat
iedereen kan en wil, zodat we elkaar kunnen helpen en aanvullen.”
Het belangrijkste gesprek is en blijft altijd met de inwoners van de gemeente. “Met
elkaar blijven praten en elkaar kennen. Dat kunnen de mensen hier goed en ik heb
er zin in om daar aan mee te doen!”
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

Bouwbedrijf KRALE
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

High Tea bij woonvorm Koekange
Op 11 juni hebben de bewoners van woonvorm Koekange, Baalderborg groep, de
buren aan de Koekanger Dwarsdijk uitgenodigd voor een high tea in de tuin.
Dit in het kader van de Prokkelweek. De Prokkelweek heeft als doel ontmoetingen
tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking te promoten. Door samen
iets te doen, leer je elkaar beter kennen.
De dag voor de Prokkel werd gestart met bakken: scones, sandwiches, bonbons,
wraps en taartjes. Op de dag zelf was het prachtig weer, dus werd buiten de tafel
gedekt met mooie kleden, bloemen, prachtig servies, etagères met het lekkers en
natuurlijk thee. “Vier huishoudens uit de buurt kwamen langs: drie echtparen en
een oudere dame. Een perfect aantal, want zo konden we iedereen spreken. We
kregen een heerlijk cadeau van alle buren: heerlijke krentenbroden.”
Een verbindende dag
Het was die dag over en weer gezellig. Er werden moppen verteld door de moppentapper van de groep, er werd gegeten en de buren kregen een rondleiding. “Het
was gewoon gemoedelijk en gezellig. Wat ook leuk is, is dat een van de buren dol
is op oude auto’s. Een van onze bewoners zei toen ‘Ik hoor wel vaak je auto, wil die
soms niet starten?’ Die buurman vertelde toen over de oude auto’s en nodigde de
jongen uit. Later bleek dat iedereen een keer mee mocht. Het was echt een verbindende dag!”
Deze Prokkel smaakt naar meer vinden de bewoners en begeleiders van de
Koekange woongroep. En dat komt niet alleen door de hapjes, maar vooral door de
mooie ontmoetingen.
We kregen een mooi bericht van stichting Prokkel. Ze vonden onze activiteit zo leuk
dat we genomineerd zijn voor de gouden Prokkel!
Op 30 september reizen we daarom af naar Utrecht om te horen wie de gouden
Prokkel heeft gewonnen.
Buren van de Koekanger Dwarsdijk heel hartelijk bedankt!
Bewoners van woonvorm Koekange
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Geen tijd, geen zin?

Bestel via
coop.nl
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Open mind
Het hebben van een open mind is iets heel plezierigs voor zowel onszelf als voor
onze omgeving.
In het Nederlands betekent een “open mind”: openheid van geest of ruim-denkend
zijn. Als het hebben van een open mind iets aangenaams is, waarom zouden we
daar dan niet vaker voor kiezen?
Een deel van onze hersenen werkt op een vrij primitief niveau en functioneert
vooral re-actief. We denken, zeggen of doen heel veel dingen zonder er echt bij
na te denken en deels is dat erg praktisch, want dat maakt dat we erg functioneel
kunnen zijn en snel kunnen handelen zoals dat o.a. in het verkeer nodig is.
Naast een functioneel leven hebben wij allemaal ook een sociaal leven en daar
liggen de wetmatigheden anders dan op het functionele niveau.
Sociaal gezien doen we veel meer een beroep op 2 andere hersendelen: dat deel
dat nadenkt en het deel dat sociaal georiënteerd is.
Mensen met een open geest zijn bereid om eerst na te denken voordat ze reageren
en vinden het ook prettig om interessante inzichten af te wegen op hun waarden,
zelfs als deze niet overeen komen met hun eigen favoriete overtuigingen, plannen
of doelen.
Denken is niet onze enige bron van kennis. Ieder mens beschikt ook over een invoelend vermogen, waarmee wij ons in kunnen leven in situaties waar anderen zich in
bevinden.
Intelligentie blijkt complexer dan we meestal aannemen. Ik heb een HBO-opleiding,
maar ik dank dat meer aan mijn geheugen dan aan dat wat we intelligentie noemen.
Ik ken mensen, die slechts de lagere school hebben doorlopen en die in mijn ogen
vele malen intelligenter zijn dan ik ben.
Echte intelligentie vraagt van ons, dat we het vermogen hebben om ons in te leven
in situaties om ons heen… ook of misschien juist, als deze situaties onlogisch lijken.
Het is niet belangrijk om ergens een mening over te hebben. Het is wel belangrijk
om visies en inzichten te ontwikkelen. Op dit moment is er blijkbaar een stikstofprobleem, die vooral de boeren treft. Het is belangrijk om ons af te vragen “waar”
komt dit probleem zo plotseling vandaan en waarom speelt dat juist nu en vooral
in Nederland? Zijn er niet genoeg andere grote problemen, die om onze aandacht
vragen? Hebben wij mensen nog wat te zeggen over de onderwerpen waar onze
overheid zich mee bezig houdt? En als we ons verdiepen in het ‘waarom’ van hun
(stikstof)plannen… wat zou daar de motivatie voor kunnen zijn? Het maakt niet uit
of we de overheid zien als onze vijand of als onze vriend….., maar als we begrijpen
waar op dit moment de boeren en waarschijnlijk straks de burger mee kan worden
opgezadeld…. kunnen wij samen sterk staan om voor iedereen kwaliteit van leven
te behouden.
Rena
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Hilco Scheper

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

onderhoud
renovatie
bestrating






aanleg

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

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

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
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tel:

06 125 666 69

www.vangijsselcomputers.nl
Bel voor een afspraak:
06-25135357
0522-451944

Belangenvereniging Koekange e.o.
Dorpsvisie Koekange 2021-2030
Na de presentatie van het concept van de dorpsvisie op 30 mei in het Dorpshuis de
Schakel hebt u de definitieve “Dorpsvisie Koekange” ontvangen.
Hij is huis aan huis bezorgd in Koekange.
Mocht u geen exemplaar hebben ontvangen, dan kunt u er een meenemen bij de
COOP. U kunt zich ook melden bij een van de bestuursleden.
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan de totstandkoming van deze
dorpsvisie.
Mocht u na het lezen van de “Dorpsvisie Koekange” nog ideeën of opmerkingen
hebben dan horen we die graag van u.
Na de vakantieperiode wordt deze dorpsvisie aangeboden aan de gemeente om
haar te informeren over de plannen die we als dorpsbewoners voor ons dorp
hebben voor de komende 10 jaar en deze graag samen met de Gemeente de
Wolden willen realiseren.
Hebt u vragen of opmerkingen, stuur ons een mail:
Belangenvereniging.koekange@gmail.com
Met vriendelijke groeten, Henk Koetsier
namens Bestuur Belangenvereniging Koekange e.o.

STICHTING DORPSHUIS

Schake
e
l
D

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

www.kuiper-koekange.nl

Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange

Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

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

Al jaren een begrip in de wijde omgeving
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Vier initiatieven gehonoreerd in tweede ronde 2022
Initiatiefrijk De Wolden
Vier projecten krijgen subsidie vanuit de regeling “Initiatiefrijk De Wolden”.
In totaal ontvangen zij bijna € 52.000,-. Met het fonds Initiatiefrijk De Wolden
ondersteunt de gemeenteraad van De Wolden projecten van inwoners die een
bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente. De totale kosten van de
projecten bedragen ruim € 141.000,-. Dit betekent dat met € 52.000,- subsidie,
naast de vrijwillige inzet van de inwoners, sponsoring van bedrijven en subsidies
van fondsen, projecten kunnen worden gerealiseerd die anders niet tot stand
waren gekomen.
De initiatieven die dit keer een bijdrage krijgen zijn de Historische Vereniging de
Wijk-Koekange, zwembad de Slenken in de Wijk, de kunstcommissie in Echten en
het Struunpad in Koekangerveld.
Zelf aan de slag?
Meer informatie over initiatiefrijk De Wolden vindt u op dewolden.nl/initiatiefrijk.
Om de kans van slagen voor het honoreren van uw initiatief zo groot mogelijk te
maken vragen wij u, voordat u de aanvraag indient, contact op te nemen met de
dorpencontactfunctionarissen van de gemeente. Dit zijn Suzanne Lammers en Riet
Muller. Zij denken graag met u mee over de haalbaarheid van uw plannen en het
versterken ervan. U kunt ze bereiken via telefoonnummer 14 0528, of via de mail:
gemeente@dewolden.nl. Ook als u niet zeker weet of uw project past binnen deze
subsidieregeling, neem gerust contact op.
Initiatiefrijk De Wolden is een succes. Veel verenigingen en organisaties doen een
beroep op de regeling. Met zelfwerkzaamheid en geld van fondsen worden projecten en activiteiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort uit de dorpsvisies en zijn
gericht op het mooier maken van het leven en wonen in De Wolden. Projecten
tot € 2.000,- kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden tussentijds
behandeld. Projecten vanaf € 2.000,- kunnen worden ingediend voor 1 februari, 1
mei, 1 augustus en 1 november.

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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Lekker op de traptrekker
Zie ik in ene vrijdagmiddag 22 juli een paar
kinderen een briefje plakken op het hek voor
de Rozebottelschool.
Niet nieuwsgierig als ik ben toch maar ff
kijken. Nou: het idee leek leuk bedacht,
maar of dit ene briefje genoeg zou zijn voor
een goede opkomst betwijfelde ik. Dus toen
maar gauw op Prikbord Koekange geplaatst
om Sanne en Jorrit een handje te helpen aan
deelnemers.

Het bleek de juiste zet want de
opkomst op zaterdagmiddag 23 juli
was prima te noemen. Zelfs al is het
vakantie. En trapplezier was er hoor.
Ondanks het slippen en chaotisch
botsen links en rechts kwamen er
toch winnaars over de streep met
een papieren beker als prijs.
Allemaal bedankt voor het komen en tot een volgende activiteit.
ToiToiToi - buurman Wout / Sportlaan 19
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Ecologisch bermbeheer
Een tafel, drie mannen, één passie: ecologisch bermbeheer. Aangeschoven
zijn BovensteBeste Bermbeheerder 2022 Jaap Mekel, Joop Verburg van de
Natuurvereniging Zuidwolde en Nico Velthuis, werkvoorbereider groen van de
gemeente. Zij zijn in De Wolden de ervaringsdeskundigen: ruim 40% van alle
bermen in de gemeente wordt al ecologisch beheerd.
Even in het kort…: wat is dat ook alweer, ecologisch bermbeheer?
‘Als je als gemeente ecologisch bermen beheert, beheer je met groot respect voor
het evenwicht in de natuur. Maaien is kapotmaken van een leefomgeving – en die
schade willen we beperken. We kijken, we maken keuzes en pas dan maaien we.
In delen, met een scherp oog voor dieren en planten. Het maaisel laten we even
liggen. Zo kunnen insecten wegkruipen en zaden narijpen. Daarna voeren we het
maaisel af, met alle voedingsstoffen, zodat de grond verarmt: veel planten die hier
thuishoren, voelen zich prettig op schrale grond. En het werkt: in De Wolden zijn
steeds meer soorten wilde inheemse planten thuis in onze bermen.’
Dat klinkt als heel bewust, maar ook heel intensief beheren. Waarom kiest De
Wolden hiervoor?
‘We moeten komen met een antwoord op stikstof, op verzuring en verstening – en
op het verdwijnen van steeds meer soorten planten en dieren.’ ‘In de Zuidwoldiger
Vlindertuin’, zegt Joop Verburg, ‘tel ik nu op een mooie dag 25 vlinders. Enkele jaren
geleden waren dat er 250. En van de 21 vlindersoorten van toen zijn er nog maar
veertien over. Daar maak ik me grote zorgen over.’
‘De natuur is een systeem, een ecosysteem, waarin alles haarfijn op elkaar is afgestemd. Planten hebben insecten nodig voor bestuiving; vlinders, bijen en andere
insecten hebben planten nodig als waardplanten – planten waar ze hun eitjes op
leggen en hun voedsel vinden. En elke soort heeft precies zijn eigen waardplant,
zijn eigen voedselplant. Die planten moet je dus niet overal afmaaien, want dan
verdwijnen voedsel en eitjes. Ook daarom maaien we in delen. Met ecologisch
bermbeheer proberen we de natuur weer ruimte te geven en het evenwicht daarin
te herstellen. Ook natuurlijke vijanden horen bij dit evenwicht, bijvoorbeeld om
de eikenprocessierups te bestrijden. Ecologisch beheer leidt tot meer planten, tot
meer natuurlijke vijanden van deze rups en dus tot minder eikenprocessierupsen.
Dat is de gedachte.’
De gemeente heeft al 25 jaar ervaring met ecologisch groenbeheer…
‘Precies! Al in 1995 zijn de eerste plannen gemaakt voor het ecologisch aanleggen
en beheren van parkbermen in de nieuwe wijk Middelveen in Zuidwolde.’
‘Ik ben’, vertelt Jaap Mekel, ‘na de aanleg als externe deskundige ook de beheerder
geworden. Ik kijk, ik overleg en leg uit en ik maai met beleid. Een voorbeeld? Ik
behoud hoog gras rond een groep braamstruiken, zodat dwergmuizen altijd een
veilige plek kunnen vinden. En wanneer ik een jaar later dit gedeelte wél maai, laat
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ik een andere plek ongemoeid.’ ‘In 2010 zijn we begonnen met de aanleg van het
Vlinderommetje, ook in Zuidwolde. Ook daar is steeds het beheer gedaan vanuit
het principe van ecologisch groenbeheer.’
Dan is de stap naar het ecologisch beheer van bermen een logische stap
‘Én een heel interessante, want er zijn zoveel bermen in de gemeente… Al die kleine
strookjes grond vormen samen een groot gebied met alle ruimte voor ecologisch
beheer. Natuurlijk zijn niet alle bermen geschikt. Soms zijn ze te smal, te donker
tegen een boswal of te dicht bij intensief bemeste grond. Soms ook moeten we
veiligheid voor laten gaan: bij een drukke kruising houden we de bermen veilig strak
gemaaid. We beheren nu 44% van de bermen in De Wolden ecologisch. Daar beginnen we mee: deze bermen zijn geschikt, hier richten we ons eerst op.’
Een ecologisch beheerde berm is geen strakke grasberm…
‘Dat klopt!’, benadrukt Nico Velthuis, ‘en we begrijpen, dat mensen daaraan
moeten wennen. ‘Je vergeet de helft te maaien’, horen we dan, ‘dit is zo’n wilde
bende…’ Daarom gaan we graag met de inwoners van De Wolden in gesprek. We
luisteren en we zoeken naar balans in belangen: van de inwoners van de gemeente,
van aanwonenden, van de natuur.’
‘En we leggen we uit waarom we doen wat we doen. Dat deze ‘wilde bende’ juist
een heel doordacht stukje natuur is, dat we heel zorgvuldig helpen in evenwicht te
blijven. En waarom dat zó belangrijk is; waarom het zó noodzakelijk is om ecologisch te beheren en met elkaar anders te gaan denken over wat ‘mooi’ is.
Vaak maken we de bermen nog mooier met ecologisch beheer. Dankzij het verschralend beheer krijgen echte Drentse soorten in die schrale grond meer kans en zien
we bermen met zandblauwtjes, met muizenoor en koekoeksbloem, margriet en
boterbloem en smalle weegbree. Dat is een feest!’
Al dat goede beheerwerk wordt gezien én beloond. Jaap Mekel is door de
Vlinderstichting in 2022 immers verkozen tot BovensteBeste Bermbeheerder van
Nederland. Proficiat, Jaap!
‘Op die prijs zijn we sámen trots! Het geeft aan, dat we in De Wolden op de goede
weg zijn en dat onze samenwerking werkt. Met het ecologisch beheren van bermen,
maar ook met het doorgeven van onze kennis: aan inwoners van De Wolden, aan
medewerkers van de gemeente. Zo zorgen we voor draagvlak en begrip voor deze
wijze van bermbeheer. Zo doen we wat we kunnen.
En mogen we, als we toch ecologisch BovensteBest bezig zijn, nog één hartenkreet
toevoegen?’
Natuurlijk!
‘Wat wij in bermen doen, kan ook in elke tuin in De Wolden. Haal tegels eruit, plant
biologisch gekweekte vlinderplanten, bijenplanten en inheemse bloeiende struiken.
En ontdek
dan zomaar ineens vlinders in uw tuin, bijen en roodborstjes… De
Coop
Scherff
natuur?
Dat
zijn
Koekange wij allemaal!
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HAIR
FASHION
KOEKANGE

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 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
13 juli De Koegang nr. 14
27 juli De Koegang nr. 15 - laatste Koegang voor de zomerstop
Heeft u
31 aug.		De Koegang nr. 16
een aankondiging
2 sept. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
10 sept. Opening nieuwe speeltuin
van een activiteit
14 sept. De Koegang nr. 17
Laat het gratis in
16 sept. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
de agenda plaatsen
.
28 sept. De Koegang nr. 18
(Co
mm
erciële agendapunte
30 sept. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
n
in overleg)
12 okt. De Koegang nr. 19
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
31 augustus 2022
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 25 augustus 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

info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

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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‘Laten we het eens hebben over doodgaan….’

De dood
op de agenda

Het is niet het eerste zinnetje waar je aan denkt als je een
gesprek aanknoopt tijdens een verjaardag, tijdens een
wandeling met een goede vriendin of als je tijdens een
zomeravond gezellig met je partner voor de tent op de
camping zit. Wij mensen zijn nu eenmaal gefocust op leven.
Dat maakt de dood geen populair onderwerp. En zeker praten
over de dood, voordat die zich aandient, niet. Juist in de
verbinding tussen mensen die van elkaar houden is het toch
belangrijk elkaar vragen te stellen, naar mijn idee: Ben je
bang om dood te gaan? Wat wil je als je zelf niet meer
handelingsbekwaam zou zijn? Wil je gereanimeerd worden?

Maar ook onderwerpen als: wat zijn jouw wensen voor je afscheid en wat zouden de
mensen die je achterlaat graag willen? Het is best spannend om over deze
onderwerpen te praten. Het benadrukt immers ook dat er een moment komt waarop
degene waar je zo veel om geeft er niet meer zal zijn.
In mijn werk merk ik met regelmaat dat het voor nabestaanden moeilijk is om
beslissingen te nemen in een toch al verdrietige en stressvolle periode vlak na het
overlijden van een geliefde. Simpelweg omdat mensen zo graag willen doen wat de
ander had gewild, maar niet precies weten wat diens wensen waren. Veel mensen
weten bovendien niet wat er allemaal mogelijk is, waardoor ze ook niet weten wat ze
‘kunnen wensen’. Ik zou iedereen willen uitnodigen om in de dood eens een
hartstikke ‘levend’ onderwerp te zien. Praat er eens over met elkaar. Misschien wel
juist op die mooie zomeravond voor de tent op de camping. Iedereen gaat immers
dood. Maar tot die dag: heb lief en lééf! Ik wens iedereen een hele fijne vakantie toe.

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

