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Van Spar naar Coop.
Winkels de levende aderen van het dorp.
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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 akelei

We kunnen er dit jaar niet omheen, door de zachte winter (was het über-
haupt wel een winter zou je kunnen afvragen?) komen planten en dieren 
veel eerder  tevoorschijn dan in jaren met strenge vorst en/of sneeuw. Dat 
warmere weer weer heeft de nodige consequenties. Zo lopen personen met 
een pollenallergie eerder met een snotneus of tranende ogen rond. Boeren 
en tuinders zullen sneller het land op moeten en voor de moes- en siertuin 
komen de eerste schoffels al uit het vet om het onkruid te wieden. Gelukkig 
niet alleen onkruid, de sierplanten komen natuurlijk ook al tevoorschijn. 
Daarvoor heb je immers de tuin aangelegd.
In mijn siertuin zijn de iets blauwgroene bladeren van de akelei alweer 
zichtbaar. In allerlei kleuren komt hij in menig siertuin voor. Zoals het met 
veel sierplanten is, komt hij van oorsprong uit het wild, echter niet uit een 
of andere exotisch land. De wilde akelei komt in Zuid-Limburg en Oost-
Gelderland op sommige plekken zelfs van nature voor. Zijn normale versprei-
ding zijn de gematigde zones van Europa. Deze wilde variëteit heeft in het 
algemeen paarsblauwe bloemen, hoewel sporadisch witte en roze exempla-
ren kunnen voorkomen.
Het meest opvallend aan de akelei is natuurlijk zijn bloem. Als deze in bloei 
staat, hangt de bloem als het ware naar beneden, waardoor een vijftal spo-
ren naar boven steken. Deze sporen zijn een verlenging van de vijf kroon-
bladeren en bevatten in het topje de nectar. Nu is die spoor voor insectenbe-
grippen relatief lang. Niet erg handig zou je zeggen als je van bevruchting 
afhankelijk bent van deze zespotigen. Gelukkig zijn er hommels die wel in 
staat zijn om bij de kostbare nectar te komen. De algemeen voorkomende 
tuinhommel heeft een relatief lange tong van ongeveer twee centimeter en 
kan het zoete goedje daarmee tot zich nemen. Tegelijkertijd zorgt hij voor de 
bestuiving van de bloem. Een andere kandidaat is de akkerhommel. Hoewel 
hij een iets kortere tong heeft, kan hij er eveneens van genieten.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Ondersteuning nodig? 
Laat het ons weten

Tijdens deze coronacrisis is het 

extra belangrijk om naar elkaar 

om te kijken. Welzijn De Wolden 

houdt graag contact met oudere, 

alleenstaande en kwetsbare 

inwoners, mantelzorgers, ouders, 

jongeren en mensen met 

financiële problemen.

· Heeft u hulp nodig voor uzelf
 of uw gezin,

· Heeft u behoefte aan een
 luisterend oor,

· Ziet u dat het bij anderen
 niet goed gaat?

Voor alle benodigde hulp, 

zorgen en vragen gerelateerd 

aan de coronacrisis, en ideeën 

of initiatieven waarmee u 

anderen kunt helpen, 

neem contact op met het 

Buurtteam via tel. 0528-378686 of 

per mail buurtteam@dewolden.nl.

Voor alle andere zorg- en 

hulpvragen: neem contact op 

met Welzijn De Wolden via tel. 

0528-378686 of per mail 

info@welzijndewolden.nl.

Voor meer over Welzijn De Wolden: 

www.welzijndewolden.nl
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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 

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

Optiek Ruinen is 
i.v.m. het Coronavirus  

in april gesloten

Voor spoed bellen 
met 06 12 34 50 17 Oosterstraat 2 

7963 AC  Ruinen
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Zwembad De Slenken

Informatie over de verkoop van abonnementen
De maatregelen in verband met het coronavirus hebben ook gevolgen voor 
ons zwembad. Het is duidelijk dat we niet open kunnen op 25 april omdat 
de huidige maatregelen gelden tot en met 28 april. Het kabinet besluit in de 
week van 20 april over maatregelen na 28 april.
Na dat besluit kunnen we als bestuur een besluit nemen over het komende 
seizoen. We hopen van harte dat we snel na 28 april open kunnen. 
Onze voorverkoop is ondertussen van start gegaan. Je kunt nu alvast je 
abonnement bestellen op https://www.zwembaddeslenken.nl/tarieven/
We zien je bestelling - en daarmee je steun voor ons zwembad - graag tege-
moet. Verder is het mogelijk in te schrijven voor zwemlessen en voor diverse 
activiteiten op https://www.zwembaddeslenken.nl/zwemles/

Geen voorverkoop bij de Coop
De voorverkoop van abonnementen bij de Coop gaat niet door.
We roepen iedereen op online de bestelling te plaatsen. 
Wie echt niet online kan bestellen en/of betalen, en hier ook geen hulp bij 
kan krijgen, kan contact met ons opnemen via telefoon 0522230572 (bereik-
baar vanaf 14 april) of mail info@zwembaddeslenken.nl.

Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.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 

- 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

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Welzijn De Wolden ondersteunt in crisistijd

ZUIDWOLDE, 7 april 2020 – Welzijn De Wolden vindt het in deze tijd van crisis 
belangrijk om in contact te blijven met haar cliënten, vrijwilligers, mantelzor-
gers, ouders, jongeren, mensen met financiële problemen en andere kwets-
bare inwoners. Naast het actief bellen met cliënten, nodigt de organisatie 
inwoners uit zelf contact te blijven zoeken als ze hulp of een luisterend oor 
nodig hebben.

Vanaf maandag 23 maart is een speciaal belteam van Welzijn De Wolden 
actief. Alle cliënten worden gebeld. Met name ouderen zijn erg blij met het 
contact. De meeste mensen blijken zich goed te redden met hulp van man-
telzorgers en buurtbewoners die hulp aanbieden bij bijvoorbeeld het doen 
van boodschappen. Ook de bij Welzijn bekende mantelzorgers zullen actief 
telefonisch benaderd worden.

Aandacht voor gezinnen
Nu we langere tijd met elkaar thuis zijn, kunnen spanningen oplopen. 
Wanneer ouders zich zorgen maken over hun kinderen en de thuissituatie 
kunnen ze contact opnemen met de maatschappelijk werkers van Welzijn 
De Wolden via tel. 0528-378686. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin 
hebben zij nauw contact met begeleiders op scholen om te bekijken waar 
gezinnen mee geholpen kunnen worden. Wanneer mensen zorgen hebben 
over de veiligheid in thuissituaties, dan kunnen zij dit melden bij Veilig Thuis 
Drenthe, tel. 088-2460244. 

Hulp via het Buurtteam
Welzijn De Wolden is ook vertegenwoordigd in het Buurtteam die spreekt 
met inwoners die vragen of hulp nodig hebben, of mensen die anderen hulp 
willen bieden. Ze verzamelen alle initiatieven die in de gemeente ontstaan 
om aanbieders van hulp te koppelen aan bestaande organisaties. Zo zijn 
er al veel diensten aangeboden om boodschappen te doen en bezorgen, 
tuinwerkzaamheden te doen en te koken. Er zijn onder andere verzoeken 
binnengekomen om muziek te maken voor ouderen in zorginstellingen, voor 
hulp bij administratieve zaken en regelmatig telefonisch contact.

Contact
Voor alle benodigde hulp, zorgen en vragen gerelateerd aan de coronacrisis, 
en ideeën of initiatieven waarmee je anderen kunt helpen, neem contact op 
met het Buurtteam via: tel. 0528-378686 of per mail buurtteam@dewolden.nl. 
Voor alle andere zorg- en hulpvragen, kan contact worden opgenomen met 
Welzijn De Wolden, ook als zaken niet acuut zijn, maar wel lastig of veront-
rustend. Neem contact op via tel. 0528-378686 of per mail info@welzijnde-
wolden.nl.
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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

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com

Van Haeringenstraat 34
7701 CS  Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

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
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in De Koegang in Koekange, De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp
en De Molen in Nijeveen? Vraag naar de combinatietarieven.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449  |  drukkerij@kleen.nl

Adverteren?

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

Te koop,  gevonden e .d .

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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender  e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina e 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel 

Verenigingsdrukwerk

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u 
bij ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij 
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc. 
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts, 
truien en babyartikelen, zoals slabbetjes, badcapes en knuffels.

Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters, 
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

PRO
G
RA

M
M
A

www.gondelvaartbs.nl

9, 10 en 11 Augustus 2018

Naam  ..........................................................................
.

Adres  ..........................................................................
.

Plaats  ..........................................................................
.

VERLOTING 2019
t.b.v. basisschool 
‘De Rozebottel’ 

te Koekange

GROTE VERLOTING 2019
t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’ te Koekange

Goedgekeurd door Gemeente De Wolden onder registratie nummer:

Z.131010/D.203749  

1e prijs: tweepersoons ligbed voor in de tuin

2e prijs: 23-delige picknicktas

3e prijs: 1 keer gratis knippen bij Hairfashion Koekange

De trekking zal plaatsvinden op donderdag 6 juni 2019.

De opbrengst van de loten komt ten goede aan een robuuste picknicktafel 

voor op het schoolplein. 

No 0001

No 0001 Prijs per lot e 0,50. Aantal loten 2.000
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Verloting
De trekking vindt plaatstijdens de ponymarkt 

op zaterdag 
10 augustus 2019

om 13.30 uur in defeesttent te Scheerwolde.

Verloting goedgekeurddoor het gemeentebestuur
van Steenwijkerland 

DORPSFEESTScheer�olde e.o.

Feestcommissie ‘Scheerwolde-Wetering’ e.o.

Noteboomstraat 68 
7941 XA  Meppel
T  0522 - 255 449 Lotenbloks.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
Lotenbloks bestellen? Kijk op:

Aantal loten: 2500 Prijs per lot: € 1,-

1e prijs  : Stalen ros
2e t/m 10e prijs : Diverse leuke prijzen

NO- 1001

NO- 1001

Naam:

Adres:

Tel.:

VERKOOP VAN NIEUWE EN 
  GEBRUIKTE AUTO’S

APK-STATION 
ROETMETING
ALLE REPARATIES

J. GROENINK
Kon. Wilhelminalaan 12-14
8384 GH  Wilhelminaoord, tel. 0521 - 382732

www.autobedrijferma.nl

Hotel Gelderingen 
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

Café De Karre

Tukseweg 186 - 8334 RX  Tuk 
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

VOGELVERENIGING  DE EDELZANGER  STEENWIJKERWOLD

1e prijs E 200,- 4e prijs E 50,- 

2e prijs E 125,- 5e prijs E 25,-

3e prijs E   75,- 6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

 
Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50

Trekking 25 november 2017 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

www.oranjeverenigingnijeveen.nl
...

14 t/m 18 juni 2019
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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

Bureaus
op maat gemaakt

Het Noteboompje.nl

In format ie

Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB Koekange, Tel. 0522-451236 
(spoed, assistente en herhaalmedicatie via keuze-menu)
Website: www.koekange.praktijkinfo.nl (ook voor e-consult en herhaalmedicatie)
De praktijk is dagelijks geopend van 8-17 uur. De apotheek is dagelijks 
geopend van 8-12 uur en van 15-17 uur. Pauze van 10.15-10.30 uur. 
Aanvragen herhaalmedicatie kan via de website, de receptenlijn en de brie-
venbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze op een werkdag voor 12 uur 
aangevraagd is, ligt deze de volgende werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar.

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.

Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)

www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders
Info en nieuws over Koekange is ook te vinden op de website www.koekange.info



Agenda

Kopij en advertenties (voorzien van naam, adres en tel.nr.) inleveren bij: 
• Per e-mail dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
• Michel Kleen en Cisca de Jager, Eggeweg 37, 7958 PK Koekange
Volgende uitgave 29 april 2020
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 23 april 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

29 april De Koegang nr. 9
10 mei  Moederdag brunch - Landgoed Welgelegen - 10.30 uur
13 mei De Koegang nr. 10
27 mei De Koegang nr. 11
  3 juni BHV Herhalingscursus - De Schakel - 8.30-12.00 uur en 12.30-16.00 uur
  6 juni  Uitje KIA
10 juni De Koegang nr. 12
13 juni Popkoor Nameless - Vocaal festival Annen
20 juni  Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur 
24 juni De Koegang nr. 13
24 okt. 20 jaar bestaan Popkoor Nameless

LET OP!
In verband met het coronavirus zou het kunnen zijn dat bepaalde activiteiten 
afgelast/opgeschort worden. Voor meer informatie adviseren wij u contact 
op te nemen met de organisatie.

De redactie van De Koegang

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

Beste lezers,

Om De Koegang leesbaar en gevuld te blijven houden in deze onzekere  
periode, willen wij u vragen om berichten, gedichten, foto’s van wat u opvalt, 
e.d. te sturen.

De Redactie


