8 juli 2020

Foto: eFHa

16e jaargang nr. 14

Op initiatief van Belangenvereniging Koekangerveld is een prachtig fietspad
gerealiseerd. Het verbindt het Veldpad in Koekangerveld met het Woldenpad.
Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn.

Maakt u zich zorgen over iemand? Ervaart u overlast? Of heeft u een
probleem maar u weet niet bij wie u terecht kan?
Soms is het lastig om de juiste organisatie voor uw vraag te vinden.
Voor al uw vragen en zorgen kunt u terecht bij het buurtteam van
De Wolden. We gaan samen op zoek naar een oplossing!
Buurtteam
De Wolden is een
Samenwerkingsverband
dat bestaat uit gemeente
De Wolden, Welzijn
De Wolden, politie,
woningcorporatie Actium,
Cosis en GGZ-Drenthe.

Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57
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- 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

Stukje Natuur Kuunderse doeven
Het gebeurt regelmatig dat ik op zondagmorgen in bed het radioprogramma
Vroege Vogels aan het luisteren ben. Hierin komen de meest uiteenliggende
onderwerpen aan bod die met natuur en/of natuurbehoud te maken hebben. Daarnaast kunnen luisteraars een bijdrage leveren via de Fenolijn. Zie
je bijvoorbeeld in het voorjaar de eerste zwaluw of hoor je in het najaar
kraanvogels overvliegen, dan kun je dat melden op 035 - 6711338. De kans
bestaat dat ze jouw ingesproken waarneming uitzenden.
Tijdens de coronaperiode hadden ze in dit programma een regelmatig terugkerend item over vogelnamen in allerlei dialecten. Zelfs lokale dialecten kwamen aan bod. Zo was er op zondag 17 mei een item over het Stellingwerfs.
Dit taalgebiedje ligt in Friesland, op de grens van Drenthe en Overijssel.
Hoewel het in Friesland ligt, is dit dialect van oorsprong Nedersaksisch. De
vogelnamen verschillen meestal met het Fries. In 2012 verscheen zelfs het
‘Stellingwarver Voegelboek’.
Nu heb ik persoonlijk geen connecties met het Stellingwerfs, maar één
vogelnaam is mij wel bijgebleven, namelijk Kuunderse doeven. Dat heeft
een beetje te maken met waar ik geboren ben, de Noordoostpolder. Aan de
rand van deze polder liggen een aantal voormalige vissersdorpen, waarvan
Kuinre er eentje was. Beginjaren zeventig moest ik met mijn juniorenteam
daar voetballen op een knollenveld met schapenkeutels.
In de tijd dat mijn geboortegrond nog zee was, mondde bij Kuinre het riviertje de Tjonger uit. In het Stellingwerfs werd dit echter de Kuunder genoemd.
Uiteraard vlogen rond de toenmalige Zuiderzee allerlei soorten meeuwen,
landinwaarts zag je ze in die periode echter niet zo vaak. Door de verbinding
vanuit Stellingwerf middels het eerder genoemde riviertje kwam de bevolking aldaar in aanraking met deze groep vogels. Daar moest een naam voor
bedacht worden, wat resulteerde in de naam Kuunderse doeven. Waarom ze
meeuwen met duiven associeren is mij tijdens die uitzending niet duidelijk
geworden. Echter gezien de huidige aantallen komen volgens mij de kokmeeuw, de stormmeeuw en de zilvermeeuw in aanmerking.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

Uitvaartzorg voor alle
verzekeringen
o.a. Memento Mori
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

T 0522 - 70 30 00
www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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Ons kantoor is geopend voor besprekingen en voor
de ondertekening van akten. Wij volgen daarbij
de richtlijnen die het RIVM heeft gesteld in
verband met het Corona-virus.

TESTAMENT MAKEN?

Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid voor
telefonische besprekingen en voor audio-visuele
besprekingen.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen
kunnen akten op ons kantoor
worden ondertekend.

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: 0522 - 440 473

Stotijn

notariaat & mediation

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Prins BernKardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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MS collecteweek (16-21 november 2020):

Collectanten gezocht in Koekange (De Wolden)!
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van
het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in de
gemeente Koekange (DE WOLDEN). Help jij ons in de strijd tegen multiple
sclerose (MS)?
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte
van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem,
wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen
signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammingsen uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS
en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat
en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal
MS Fonds investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.
Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS
Fonds. Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis.
MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet
doorgaan.
Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet
moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Bouwtekeningen
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!

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

www.kleen.nl
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HAIR
FASHION
KOEKANGE
ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
WD<BEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

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

Kringloopwinkel De Wolden “Alles voor het goede doel”
Belangrijke mededeling: De kringloopwinkel heeft afgelopen tijd een proef
gedaan om de inbreng van goederen alleen op maandag en donderdag en
zaterdagmorgen te doen. We zijn daar heel tevreden over. De kringloop heeft
besloten om in het vervolg dit beleid te handhaven. Dus inbrengen van goederen kan in het vervolg alleen op maandagmorgen, donderdagmorgen
tussen 9.00 uur en 12.00 uur en zaterdagmorgen tussen 10.00 uur
en 12.00 uur.
Westerweiden 72, 7961 EA Ruinerwold, tel. 0522-475024
Wij hopen op uw medewerking en vriendelijke groet,
De vrijwilligers van de kringloop

K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf

Van Haeringenstraat 34
7701 CS Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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Bootcamp in Koekange!
Vanaf 19 augustus start Sport Allee met bootcamp in Koekange!
Bootcamp kan je zoveel geven. Niet alleen maar zweet en spierpijn maar
juist een goed gevoel! Zowel fysiek als mentaal word je er sterker door. Je
werkt aan je conditie, je wordt sterker en je houdt het langer vol. Je zult
merken dat het na elke training beter gaat. En de lucht die je in ademt zit
vol zuurstof. We sporten namelijk altijd buiten. Geen benauwde zalen maar
ruimte. Ruimte om te bewegen en fitter te worden.
Door de gezelligheid van de groep, samen te sporten en het groepsgevoel
zul je merken dat het uur voorbij vliegt! De trainster zal je blijven motiveren
en begeleiden bij het juist uitvoeren van de oefeningen en je met een goed
gevoel weer naar huis laten gaan. Bij bootcamp werk je niet met fitnessmateriaal maar vooral met je eigen lichaamsgewicht. Daarnaast doen we
oefeningen met de materialen die we in de natuur tegen komen. Hierdoor
zijn de oefeningen elke keer anders en wordt er elke les gewerkt aan je hele
lichaam.
Lijkt het je leuk om het een keer te proberen? Dat
kan. Een proefles is gratis! Iedereen is welkom,
van beginner tot gevorderd. Je wordt uitgedaagd
op je eigen niveau. Woensdag 19 augustus starten we met de eerste les. We verzamelen ons
tegenover de kerk aan de Kerklaan. Je kunt je aanmelden via onderstaande contactgegevens. Wil je
meer informatie? Bijvoorbeeld over de tarieven of
wie wij precies zijn? Kijk dan op onze website.
Wij hebben er zin in! Tot dan?!
Sportieve groeten,
Sport Allee
Aïda Scholing & Annelien Laan
Website: www.sportallee.com
E-mail: info@sportallee.com
Tel: 06-13479112

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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vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:
ook voor sanitair
en onderhoud CV-ketel
Hilco Scheper
Eggeweg 30
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl

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

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
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Marc Emmink Catering & Events
Industrieweg 5 Meppel
info@marcemmink.nl
tel.: 0522241145

Toch nog schoolkamp voor groep 8 OBS de Rozebottel
Het kan toch niet zo zijn dat kids
de basisschool verlaten zonder schoolkamp? Daar leek het wel op uit te
draaien maar… dáár staken de ouders
een stokje voor! Met vereende krachten
werd in korte tijd een corona-proof
actief programma in elkaar gezet.
Zwemmen bij de Koele, nachtzwemmen in de Wold Aa, op de familiefiets
bij de ijsboerderij in Ruinerwold en
natuurlijk een nachtspel. En het weer
was geweldig! Er werd gelogeerd bij
motorcamping The Big Oaks aan de
Weidenweg. Een grandioze plek! We
hadden het niet beter kunnen treffen.
Wij, de kinderen én ouders van groep
8 van de Rozebottel in Koekange - willen Roland
Buursma van camping The Big Oaks heel, heel hartelijk bedanken voor de
fantastische medewerking en gastvrijheid! Het was super! Zo hebben de kinderen toch nog een mooie herinnering aan het afscheid van de basisschool.

De kapsalon is gesloten van 27 juli t/m 1 aug.
Maak tǹēĿg een afspraak om teleurstelling
te voorkomen. Tot de vakantie:

20% KORTING

op alle verzorgings- en stylingsproducten
Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Tel. 0522 45 25 10 - Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl
~¡/sTsH¬¹Ǹ'/sɇ
Maandag gesloten
Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur
Woensdag: 08:30 - 17:30 uur
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur
×ƑǹēîĳɇȁȉɇȄȁɠȂȈɇȄȁƭƭƑ
Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur
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A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

STICHTING DORPSHUIS

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

l

D

Case Ofnaam:
Beauty heeft een nieuwe naam:
Of Beauty heeft eenA nieuwe
ase Of Beauty heeft een nieuwe naam:
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c
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Schoonheidssalon & pedicure
Weerwille 17

|

7961 LV Ruinerwold

|

06 52273961

Prinses Margrietlaan 1

7958 SB Koekange
Schoonheidssalon
& pedicure
info@footandbeautycare.nl
footandbeautycare.nl
Schoonheidssalon & pedicure
hoonheidssalon & pedicure
Telefoon: 0522-451595
Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
Schoonheidssalon
& pedicure
info@footandbeautycare.nl
| footandbeautycare.nl
Weerwille
7 | 7961 LV Ruinerwold
52273961
| 7961 LV Ruinerwold
| 06 52273961
| 0617
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
info@footandbeautycare.nl
footandbeautycare.nl
andbeautycare.nl
footandbeautycare.nl
ille 17 | 7961 LV| Ruinerwold
06
52273961
|
|
De Schakel 06 29401859

@footandbeautycare.nl

|

| footandbeautycare.nl

Voor ‘t Hofje 06 52145686

Openingstijden Optiek Ruinen:
Dinsdag, Donderdag en Vrijdag 9.30-12.00 / 13.15-17.00 uur
Woensdag en Zaterdag 9.30-12.00 uur
I.v.m. corona, bezoek op afspraak, bel 0522 47 33 28
of 06 12 34 50 17

Zonnebril op sterkte
Enkelvoudig
Varifocus

€ 95.- incl. montuur
€ 275.- incl. montuur

Actie geldig in juni en juli
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Oosterstraat 2
7963 AC Ruinen

Lekker fietsen door een zomers landschap,
Bewegen, frisse lucht, goed gezelschap!
Het vakantieseizoen begint en ja, we mogen weer met meer mensen uit
verschillende huishoudens in één auto. Dat maakt dat we ook weer kunnen
fietsen met mensen die geen huishouding delen. Natuurlijk moeten beide
mensen gezond zijn.
Eventueel een mondkapje gebruiken, maar dat in overleg met elkaar.
Bij de duofiets zijn schoonmaakmiddelen aanwezig en we raden aan dat voor
gebruik van de fiets ook echt toe te passen op handvaten en armleuningen.
Dus wilt u (weer) eens een tochtje maken op de duofiets vraag dan naar de
mogelijkheden. Over het algemeen is het prettig als u een eigen vrijwilliger
heeft, hij of zij wordt dan geïnformeerd over het gebruik van de duofiets en
u kunt samen plannen wanneer u wilt gaan fietsen.
Sonja Verkaik, 0612040953
Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: € 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender € 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) € 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina € 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341 877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

URZO

WONINGINRICHTING
PROJECTINRICHTING

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Agenda
8 juli
18 juli
19 aug.
2 sept.
16 sept.
30 sept.
14 okt.
24 okt.
28 okt.

De Koegang nr. 14 - laatste Koegang voor de zomerstop
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
De Koegang nr. 15
De Koegang nr. 16
De Koegang nr. 17
De Koegang nr. 18
De Koegang nr. 19
20 jaar bestaan Popkoor Nameless
De Koegang nr. 20

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
19 augustus 2020
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 13 augustus 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

