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De Old Stars van Vitesse in actie 
op het Prewest Walking Football toernooi afgelopen vrijdag.
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K e r k d i e n s t e n

Gereformeerde kerk Berghuizen   
1 okt.   Dienst in 't Vonder
2 okt. 10.00 uur  Ds. J.W. Muis Heilig avondmaal. Latere begintijd!
9 okt.  10.00 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
2 okt. 9.30 uur Drs. B. Wiegman Haaksbergen 
9 okt. 9.30 uur Ds. J. Woltinge Zwolle 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
2 okt. 11.00 uur Ds. Minnema Balkbrug
9 okt. 11.00 uur  Ds. A.W. Sander  Assen - west

Bel ons via
085 0013 157

E-mail ons via 
info@stichtingoco.nl 

Vul het
contactformulier in op 
www.stichtingoco.nl 

Stichting OCO 
ondersteunt

bij het aanvragen
van hulp

Heeft u zorg of hulpverlening 
nodig maar u weet niet goed 
hoe u dit moet aanpakken?
Heeft u vragen over het regelen 
van zorg? Wij weten welke 
zorg, hulp of middelen er 
beschikbaar zijn en hoe u die 
kunt aanvragen. Ook bieden we 
een luisterend oor. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.
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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 houtsluipwesp

Bij het zien van een boktor gaan bij sommige mensen de alarmbellen af. Visioenen 
van doorgezakte dakbalken in een monumentaal gebouw, onverwacht door de 
antieke stoel van oma zakken of een onbetrouwbaar bruggetje over het water. Nu 
gebeurt dat niet bij elke boktor die in Nederland voorkomt. Dergelijke schade komt 
van de huisboktor. Andere soorten boktor, zoals uit bijvoorbeeld haardhout, zijn 
volkomen ongevaarlijk. Het zijn de larven van deze insecten die zich door het hout 
heen knagen, soms zelfs enkele centimeters diep. Dergelijke boktorlarven zijn dan 
goed verstopt voor hun grote vijand, de specht.
Toch is er een vijand die toch nog een gevaar vormt voor de diepere boktorlarven, 
de houtsluipwesp. Het vrouwtje van dit insect loopt over schors van bomen met 
trillende antennen. Zij kan vier centimeter lang zijn en heeft aan haar achterlijf nog 
eens een dunne legboor van bijna vier centimeter. Het vrouwtje vangt ieder signaal, 
iedere trilling op om zo een boktorlarve te lokaliseren. Vaak op een diepte van 
enkele centimeters. Heeft zij eenmaal een boktorlarve gevonden, dan blijft zij nog 
even doorgaan met haar waarnemingen op de plek des onheils. Zij moet immers 
weten hoe diep de boktorlarve zit, of er geen belemmeringen in het hout zitten en 
of er misschien al een andere houtsluipwesp voor is geweest.
Het vrouwtje heft haar achterlijf omhoog en brengt de lange legboor in positie. 
De legboor bestaat uit een schede van twee helften, met binnenin de feitelijke 
legboor. Zij boort haar legboor door het hout naar de boktorlarve. Nu nog even het 
eitje erdoor en klaar is Kees. Ja, maar het eitje is vele malen dikker dan de legboor. 
Daarvoor heeft zij een list verzonnen. De eitjes van de houtsluipwesp zijn zeer flexi-
bel en zij kan het eitje door de legboor als een lang, dun filament persen. Zodra het 
eitje de legboor door is komt de oorspronkelijke ovale vorm weer terug en kan de 
ontwikkeling van een houtsluipwesplarve ten koste van de boktorlarve beginnen.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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De gemeente en de werkgroep Wonen in Koekange zijn samen aan het werk om 
nieuwbouw in Koekange te kunnen realiseren. Heeft u ook bouwplannen? Dan zijn 
wij benieuwd naar uw wensen. Dit helpt ons bij het maken van een verkaveling en 
een goed stedenbouwkundigplan, wat voldoet aan de wensen uit het dorp. 

Bouwen is duur op dit moment. Jongeren willen toch graag een eigen plekje. Een 
beneden-bovenwoning of een alternatieve woonvorm zou een oplossing kunnen 
zijn. Senioren die uit een eengezinswoning zouden willen verhuizen naar een 
levensloopbestendige woning kunnen voor doorstroming in de markt zorgen.

U kunt ons helpen door bijgaande vragen te beantwoorden en op te sturen aan de 
werkgroep. Belangstellenden die zich al bij ons hebben gemeld vragen wij ook om 
de vragen te beantwoorden.

Mail uw reactie naar werkgroep.woneninkoekange@gmail.com  

Naam:  ...................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ....................................................................................................................................................................................................................  
Telefoonnummer:  ....................................................................................................................................................................................

Email-adres:  ...................................................................................................................................................................................................  
Leeftijd:  ...............................................................................................................................................................................................................  

1. Zoekt u een huur- of koopwoning?
❏ Huur
❏ Koop
❏ Geen voorkeur

2. Welk type woning zoekt u? (meerdere opties mogelijk)
❏ Appartement/beneden-bovenwoning: 1 slaapkamer/ 2 of meer slaapkamers?
❏ Rijwoning: hoek-/ tussenwoning
❏ Twee onder een kap
❏ Vrijstaand
❏ Levensloopbestendig (badkamer en slaapkamer op de begane grond)
❏ Anders, namelijk…

3. In welke prijsklasse zoekt u?       
4. Hoeveel mag de woning maximaal kosten (inclusief grond)?
5.  Binnen welke termijn wilt u verhuizen? Zo snel mogelijk / binnen 2 jaar /  

binnen 5 jaar / later
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6. Wat is uw huidige woonsituatie?  
❏ Geen eigen woning
❏ Huurwoning
❏ Koopwoning 

❏ Appartement/bovenwoning
❏ Rijwoning
❏ Twee onder een kap
❏ Vrijstaand
❏  Levensloopbestendig (badkamer en slaapkamer op 

de begane grond)
❏ Anders, namelijk…

7. Heeft u sociaal economische binding met Koekange?
❏ Ik woon in Koekange
❏ Ik heb gewoond in Koekange, maar woon er nu niet 
❏ Mijn familie woont in Koekange
❏ Ik werk in Koekange
❏ Ik woon in de buurt van Koekange, namelijk in ….........................................................................................

❏ Ik heb in de buurt van Koekange gewoond, maar woon er nu niet meer
❏ Mijn familie woont in de buurt van Koekange, namelijk in ….........................................................

❏ Ik werk in de buurt van Koekange, namelijk in …..........................................................................................

❏ Anders, namelijk: ….....................................................................................…..................................................................................

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

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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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.

Ze wordt geboren in een grote stad in het westen van het land, groeit
daar op en gaat er ook studeren. Scheikunde, als enige vrouw van
haar jaargang. Ze is een goede student en weet haar mannetje
uitstekend te staan tussen alle heren. Ze is weleens verliefd, maar
tot een langdurige relatie komt het niet. Ze gaat werken in de
farmaceutische industrie en daar ontmoet ze hem. Haar grote, maar
verboden en dus verborgen liefde. Als hij gevraagd wordt voor een
belangrijke baan in het noorden van het land volgt ze hem. Nog
altijd als zijn onzichtbare schaduw.
Ze koopt een schattig, klein huisje met een brede sloot ervoor,
waardoor het alleen bereikbaar is via een smal bruggetje. Ze sluit
nieuwe vriendschappen en heeft daarmee lieve en zorgzame
vriendinnen om zich heen. Ze heeft fijne contacten met de mensen
in haar straat.

 Verborgen liefde

Maar dan komt de dag dat haar minnaar haar laat vallen. Ze wordt er letterlijk ziek van.
Gekmakend is het. Ze verliest zichzelf en gaat creatieve therapie volgen. Hoewel ze haar
gevoelens vast weet te leggen in de prachtigste schilderijen, verloopt haar herstel
moeizaam. Ze trekt zich het liefst terug in haar kleine huisje. De vriendinnen die van
haar houden worden nauwelijks toegelaten. Maar juist als het mentaal wat beter lijkt te
gaan, geeft haar lichaam het op. Ze sterft in het ziekenhuis.

Ze wordt thuisgebracht door twee vrouwen, die haar in de met zorg gekozen
uitvaartmand over het bruggetje brengen, terug in haar geliefde huisje. We omringen
haar met kaarsjes en haar eigen schilderijen. Haar neef is een zachte man: ‘Ik ga een
mooie bos bloemen voor haar halen.’ 
 En terwijl de enige man in ons midden het huis verlaat, blijft zij achter, net als tijdens
haar leven, omringd door de liefde en zorgzaamheid van vrouwen.

DEZE COLUMN IS GESCHREVEN OP BASIS VAN EEN WERKELIJKE GEBEURTENIS.
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Opbrengst Prinses Beatrix Spierfonds
In de week van 11 tot 17 september is er gecollecteerd voor het Prinses Beatrix 
Spierfonds. Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spier-
ziekte. 
De totale opbrengst voor Koekange is € 811,78. Via deze weg wil ik de collectanten 
heel hartelijk bedanken voor hun vrijwillige inzet. 
Vindt u het fijn om een frisse neus te halen en tegelijkertijd in te zetten voor een 
goed doel? Dan zijn we op zoek naar u!
Meestal kan er met een uurtje lopen al heel wat geld opgehaald worden voor dit 
mooie doel. De collecte week is van 10 tot en met 16 september 2023.
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich opgeven bij de organisator:
Roos Panneman-de Vletter, 
0522-253340, b.g.g. 06-52412370, e-mail: roosdevletter@hotmail.com

Haak aan haakt door
Uit meedoen met het wereldrecord dekens 
haken is de groep ‘Haak Aan’ ontstaan. Een 
samenwerking tussen Vrouwen van Nu de 
Wijk en verzorgingshuis Dunninghe. Elke 
dinsdagochtend vanaf half 10 wordt er 
gezamenlijk gehaakt in Dunninghe. Gezellig 
en goed voor de contacten. Iedereen is welkom, ook niet leden. Vorig jaar hebben 
we de dekens gegeven aan een kindertehuis in Oeganda. De kinderen waren er 
erg blij mee. Dat konden we wel zien op de foto’s. We zijn nu weer bezig voor een 
volgend goed doel. Breigaren is altijd welkom, ook hele kleine restanten. Wij maken 
er wel wat van. Naast de boekenkast in Dunninghe  staat een bak, waarin het garen 
gedaan kan worden. Dus garen over of mee haken, altijd welkom.  Als er vragen zijn, 
dan kunt u bellen naar Janny Flik, tel. 441936

Vrouwen van Nu negentig jaar
Op 2 februari 1932 is in de Wijk de Nederlandse Bond voor Boerinnen en andere 
plattelandsvrouwen opgericht. Via de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 
vieren nu de Vrouwen van Nu in de Wijk het negentig jarig bestaan.
Op 28 februari is er om 14.00 uur in het Dorpshuis een feestelijke bijeenkomst met 
cabaret en een gezellig etentje na afloop.
Het wordt vast een gezellig gebeuren met de leden van de vereniging. 
Op 19 oktober is er een bijeenkomst met als onderwerp De Traumahelikopter. 
Belangstellenden zijn welkom, de aanvang is 19.45 uur, de koffie is al om 19.15 uur 
klaar.
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Twee Egels op de Eggeweg
Anneke en Sjoerd, bewoners van de Eggeweg, 
zijn helemaal in de ban geraakt van twee egels. 
Deze egels, die zich in de afgelopen zomer bij ons 
huis lieten zien, verschijnen nu dagelijks aan onze 
achterdeur. Ze kregen de namen Erik en Erika. Het 
is een ritueel geworden om hen ‘s avonds eten te 
geven. Het begon met het geven van water in de 
warme zomerdagen. Water is namelijk noodzake-
lijk voor egels. Ze kwamen er iedere avond voor 
terug en we werden al snel gezellige vrienden. 
Naast het verse water, kregen ze na verloop van 
tijd ook speciaal egelvoer (te koop bij de diervoe-
derzaak). Intussen ben ik, Anneke, me gaan verdiepen in het leven van egels.
Wist u bijvoorbeeld dat:
- eind augustus/begin september de jonge egels worden geboren
- alleen de moeder voor de opvoeding staat van het kleine grut
- in oktober/november alle egels in de winterslaap gaan
-  egels kieskeurig zijn in voedsel.  Ik heb ze van alles voorgeschoteld: bessen, appel-

schillen, doorgesneden druiven, kattenbrokjes. Maar Erik en Erika lusten alleen 
het speciale egelvoer

-  egels intelligente dieren blijken te zijn. Ze hebben ook een eigen karakter: stoer, 
zenuwachtig of bang, chagrijnig enzovoorts.

-  ze goed kunnen ruiken en mensen kunnen herkennen aan hun geur
- hun poten 10 cm! lang zijn
- vrouwtjes, zoals Erika, groter zijn dan mannetjes
- egels 3 tot 5 jongen per keer krijgen
En ja, als man en vrouw samen komen, dan komen er vaak kindertjes. Ik zeg dan: 
“dat is nu juist de bedoeling!” We wachten in spanning af en het zou een prachtige 
beloning zijn na een warme zomer een nest jonge egels te krijgen.

Anneke Windemuller

Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl
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1 oktober: paddenstoelenexcursie in Zuidwolde

Op zaterdag 1 oktober organiseert 
Natuurvereniging Zuidwolde  de 
jaarlijkse paddenstoelenexcursie. 
We gaan op zoek naar padden-
stoelen in de omgeving van het 
Faliebergbos.  Het is iedere keer 
weer verrassend en een feest 
wat er weer gevonden wordt. 
Iedereen mag mee zoeken; jong 
en oud en de deelname is gratis.
We verzamelen om 9.30 uur bij 
de parkeerplaats van Tonckenhuys 
(Meppelerweg 22, Zuidwolde) en Bernhard de Vries gaat als ervaren gids op pad 
met de volwassenen en Joop Verburg neemt de kinderen en hun begeleiders mee. 
Bij eerdere excursies zijn vaak wel 70 tot 80 soorten gevonden, want de diversiteit is 
groot. Er wordt uitleg gegeven over de betekenis van paddenstoelen en de enorme 
variatie. Extra aandacht is er voor de vliegenzwam, de paddenstoel van het jaar 
2022. Omstreeks 12.00 uur zijn we terug.

Autobedrijf en 
Tankstation

DE BOO
Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220

Uw adres voor reparatie, onderhoud 
en APK van uw auto.

OPENINGSTIJDEN POMP 
MET BEDIENING

Ma. t/m vrij. van 7.00 tot 19.00 uur
Za. van 8.30 tot 19.00 uur

24 UUR TANKEN 
met tinq-, bank- en giropas!

TANK TINQ. DA’S SNEL VERDIEND
WWW.TINQ.NL

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 
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Culturele Avond van de Historische vereniging de Wijk-
Koekange

De Culturele avond van de Historische 
Vereniging de Wijk-Koekange is dit 
jaar op vrijdag 21 oktober 2022. Wij 
hebben voor u een leuk programma 
in gedachten met het trio Marga Kool, 
Jan Veenstra en Egbert Meijers. Dit 
belooft een zeer gezellige en humo-
ristische avond te worden vol met 
liedjes en sketches in het Drents. Marga Kool is samen met haar man Jan Veenstra 
bekend van de Theaterschuur uit Linde. Maar nu komen Marga en Jan samen met 
Egbert Meijers naar de Wijk met hun prachtige programma: de Babyboomers Blues. 

Wanneer: vrijdag 21 oktober 2022. Waar: dorpshuis de Wijk. Aanvang: 20.00 uur.

Kaartverkoop vanaf 4 oktober 2022 bij Supermarkt COOP in Koekange en bij het 
dorpshuis in de Wijk. Ook kan het op vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in 
ons onderkomen bij de molen in de Wijk of op 21 oktober 2022 aan de zaal. Kosten 
€ 10,00.

- 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

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
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Jubileum Historische Vereniging 
De Wijk-Koekange
Op 30 september 1997 is de Historische Vereniging 
de Wijk-Koekange opgericht in het voormalig Hotel-
Café-Restaurant “Het Oude Hogenkamp”. Dat is dus 
dit jaar al 25 jaar geleden. In die 25 jaar is er natuurlijk 
ook al weer een stuk historie geschreven maar zoals 
in de vele uitgaven van het periodiek ’t Olde Karspel 
te lezen valt gaan de verhalen meestal over vele jaren 
geleden. Dit is ook wat ons allen zo interesseert en 
waarom wij in groten getale lid zijn van deze bloeiende 
vereniging. Momenteel staat de teller van ons leden-
bestand op 1180 leden. Dat is een prachtig aantal en 
hier mogen wij dan ook zeer trots op zijn. Wat krijgen 
de leden zoal van de vereniging? Ieder kwartaal verschijnt ons periodiek ’t Olde 
Karspel en wij organiseren eens per jaar een culturele avond waarvoor wij verschil-
lende groepen/artiesten uitnodigen om ons een avond te vermaken in de prachtige 
’’Drentse Taol’’. Maar als je jarig bent dan wil je dit ook graag vieren met de leden. 
Wat hebben wij daarom bedacht? Een expositie! Hierbij willen wij jullie uitnodigen 
voor de expositie over 25 jaar Historische Vereniging in ons mooie onderkomen 
onder de molen, Dorpsstraat 65b, in het hart van de Wijk. De openingstijden van de 
expositie zijn: vrijdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur gedurende de maanden 
oktober, november en december 2022. Tevens zijn wij drie keer open op een zater-
dagochtend en wel op zaterdag 15 oktober, zaterdag 12 november en zaterdag 10 
december. De openingstijden zijn dan van 10:00 uur tot 11:30 uur. Deze expositie 
laat voornamelijk zien wat er in de afgelopen 25 jaar is gebeurd met en door de 
Historische Vereniging de Wijk-Koekange. Mocht u nu niet in de gelegenheid zijn 
om de tentoonstelling in ons mooie onderkomen te bezoeken dan raad ik u aan om 
eens een virtueel bezoek te brengen aan de vereniging. Dit kunt u doen door middel 
van de volgende website te bezoeken: https://historiedewijkkoekange.nl                                                  
Wij wensen u veel plezier tijdens uw bezoek aan de expositie of op uw virtuele 
bezoek op de website van de Historische Vereniging de Wijk-Koekange.

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl
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Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange
Zaterdag 10 september was het eindelijk zo ver. De opening van de speeltuin. Wij 
kijken terug op een zeer geslaagde middag en willen jullie bedanken voor jullie 
aanwezigheid deze middag.
Ook willen we graag iedereen die ons gesteund heeft via de steunactie, de lokale 
ondernemers en buurtbewoners die ons van dienst zijn geweest door materiaal of 
diensten beschikbaar te stellen nogmaals bedanken. Zonder al deze hulp hadden 
we dit niet kunnen realiseren. 
Wij wensen iedereen dan ook heel veel speelplezier in de speeltuin en hopen dat 
we nog heel lang mogen genieten van deze mooie speelplaats.

    

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
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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

Koekanger
Dwarsdijk 5
Koekange

zonne-energie

Weerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold 
Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nlWeerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold 

Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nl

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
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“Wat is waar?”
Is een vraag die ik mij gedurende vele jaren steeds vaker ben gaan stellen.
Een grote motivator in het onderzoeken van de waarheid zijn voor mij de woorden 
van Jezus in Johannes 8:32: “U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij 
maken.”
Over de duivel zei Jezus: “Er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen 
spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen” 
(Johannes 8:44)
Leugens kunnen geen waarheid zijn, noch zijn ze werkelijkheid.
Waarheid kan je nooit opdringen aan iemand, omdat persoonlijke waarheden 
behoorlijk van elkaar kunnen verschillen en zelfs allemaal tegelijk ook waar kunnen 
zijn. Ik heb geleerd om meer in waarschijnlijkheden te gaan denken.
Eén van de dingen die mij op dit moment bezighoudt, is de vraag of de aarde rond 
of plat zou zijn.
Een aantal jaren geleden hoorde ik voor het eerst over een zogenaamde platte 
aarde en ik besteedde er niet echt aandacht aan, omdat het mij onzin leek.
In de loop van de tijd kwam ik dit onderwerp vaker tegen en ik moet zeggen (alhoe-
wel ik nog niet overtuigd ben) dat er veel ten goede valt te zeggen over het bestaan 
van een platte aarde. Ook in de geschiedenis werd er regelmatig melding gemaakt 
van een platte aarde.
Is het antwoord belangrijk? Ik zou het niet weten, maar het lijkt me echt interessant 
om te leren ‘wat’ hierin waar is.
In mijn optiek is het onmogelijk dat de echte waarheid niet bekend zou zijn bij o.a. 
de NASA. “Wat” maakt dat ze daar niet open en helder over zijn? 
Ze insinueren een ronde aarde, maar vertellen zij de waarheid? 
En waarom zouden zij daar dan eventueel om liegen?
Binnen alles wat met de ruimte en de ruimtevaart te maken heeft zijn veel meer 
intrigerende vragen te stellen.
De Nederlandse professor Coen Vermeeren schreef een boek getiteld: “UFO’s 
bestaan gewoon.” Helaas heeft dat hem zijn baan gekost. Waarom?
Aan welke kant staat ook hierin “de waarheid”?
De aarde is plat “of” hij is rond, UFO’s bestaan of bestaan niet…. en zo zijn er nog 
veel meer vragen te stellen.
De Farizeeën en de Sadduceeën, (beiden maakten ten tijde van Jezus deel uit 
van de in Israël heersende klasse) werden veelvuldig door Jezus terecht gewezen, 
omdat ze zich meer met wetten en geschriften bezig hielden dan met het leven van 
alle dag. Jezus was een pleitbezorger voor een persoonlijke relatie met God en niet 
een relatie met God middels wetten en voorschriften.
Ik stel mij soms voor: “Hoe zou Jezus op de vele huidige maatregelen van onze 
geestelijke en politieke leiders reageren?” Zou hij ons mensen terecht wijzen of zou 
hij onze leiders terecht wijzen?

Rena
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Coop Scherff
Koekange

Agenda
30 sept. Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur 
30 sept. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
  1 okt.  Paddenstoelenexcursie Natuurver. Zuidwolde - verzamelen parkeerplaats 

Tonckenhuys, Zuidwolde - 9.30 uur
  8 okt. Kangoeroetraining  KV KIA - Sportlaan 41, Koekange - 10.00 -11.00 uur
12 okt. De Koegang nr. 19
14 okt. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
18 okt. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
19 okt.  Bijeenkomst Vrouwen van nu; de traumahelikopter - 19.45 uur
21 okt.  Culture avond; Hist. ver. de Wijk-Koekange - Dorpshuis de Wijk - 20.00 uur
24 okt. Vrouwenkoor Zima in Koekangerveld start met repeteren? 

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 12 oktober 2022
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 6 oktober 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

Roelof
H O V E N I E R
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inzorgVoor al Voor al 
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inzorg
            uw tu

inzorg
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Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl
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Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

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



24-32 uur

Coop Scherff Koekange
Dorpsstraat 26


