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Op maandag 6 juli jl. werd onder het toeziend oog van Hilda Mulder 
het nieuwe familiepad langs de Koekanger Dwarsdijk 

door enkele kinderen geopend.
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE
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• Dak- en wandmontage
• Loodsen en hallenbouw
• Beplatingsmaterialen
• Nieuwbouw en renovatie
• Licht en ventilatie nokken
• Zetwerk op maat

Ook voor het verwijderen van 
uw asbestdaken!

Burgemeester Jansstraat 26               
7925 PW Linde, 06- 1270 2733     
info@duinkerkenmontage.nl

www.duinkerkenmontage.nl

De scholen zijn begonnen 
RT De Vlinder ook weer

Voor hulp bij dyslexie, dyscalculie 
en overige (leer-)problemen

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP  Koekange
0522 452094
06 55572493

info@devlinder-rt.nl
www.devlinder-rt.nl



3

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur grote aardslak 

Soms bestel ik ze wel in een restaurant, escargots. Vooral als ik in een land 
aan de Middellandse Zee verblijf. Een culinair aangelegd persoon weet dan 
wel waar ik het over heb. Het zijn huisjesslakken, vaak met kruidenboter en 
rechtstreeks uit een hete oven. Nu komen in ons land ook huisjesslakken 
voor die in theorie eetbaar zijn. Echter dat vergt een omvangrijke behande-
ling, voordat je ze op het bord hebt liggen. Dus daar begin ik niet aan.
Naast de huisjesslakken bestaan er ook naaktslakken, maar die zijn meestal 
niet geschikt voor consumptie. Niet omdat ze giftig zouden zijn, ze smaken 
gewoon slecht. Zo komt er in Nederland de grote aardslak voor. Een slak die 
gemakkelijk te herkennen is. Op zijn rug komt namelijk een patroon voor, 
dat enigszins doet denken aan dat van een tijger. De grote aardslak is name-
lijk ook bekend onder de naam tijgerslak. De term “grote” is niet voor niets, 
het is de grootste naaktslak van ons land. Er zijn exemplaren gevonden die 
langer zijn dan twintig centimeter! Die pak je niet zomaar even op als je hem 
in je tuin tegenkomt.
De grote aardslak leeft voornamelijk in tuinen, plantsoenen, afvalhopen, 
kelders, tuinhuisjes en schuren. In het algemeen op vochtige plekken in de 
buurt van woningen. Zijn grondkleur is grijsbruin met op zijn rug een zwart 
vlekkenpatroon. Veelal lijkt dat op het vlekkenpatroon van een tijger, maar 
soms vloeien die vlekken samen tot zwarte lengtestrepen. Meestal betreft 
het dan jongere exemplaren, immers de grote aardslak kan een leeftijd van 
vier jaar bereiken. In en rond bebouwing heeft hij genoeg mogelijkheden om 
te overwinteren.
Vooral onder tuinders is de grote aardslak niet populair, hij is namelijk een 
enorme eter. Vrijwel letterlijk wat voor zijn mond komt gaat naar binnen. 
Dus niet alleen jonge slaplantjes in een moestuin. Wat te denken van voorra-
den in een kelder, honden- en/of kattenvoer en paddenstoelen. Zelfs andere 
naaktslakken zijn niet veilig voor hem.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
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natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
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Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

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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Buurtteam De Wolden kan ook ondersteuning verlenen 
bij financiële problemen
Buurtteam De Wolden is een Samenwerkingsverband dat bestaat uit gemeente De 
Wolden, Welzijn De Wolden, politie, woningcorporatie Actium, Cosis en GGZ-Drenthe.

Hebt u geldzorgen of kunt u moeilijk rondkomen?
Misschien bent u onlangs uw baan verloren, ligt u in scheiding of is er iets anders dat 
grote invloed heeft op uw financiële situatie.

Zit u diep in de schulden? Dreigt er een huisuitzetting omdat u de huur niet kunt 
betalen? Ook dan kan Buurtteam De Wolden u ondersteuning geven door u in contact 
te brengen met schuldhulpverlening. Buurtteam De Wolden kan met u meedenken, u 
adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties.

Vanuit Buurtteam De Wolden werken wij ook met disciplines die gespecialiseerd zijn 
in financiële zaken. Deze kunnen samen met u bekijken hoe uw financiële situatie 
eruitziet. Soms blijkt dat u recht heeft op een aanvulling van uw inkomen. Met een goed 
overzicht kunt u uw problemen stap voor stap oplossen en voorkomen dat uw schulden 
verergeren.

Buurtteam@dewolden.nl – Tel: 0528 37 86 86

Een uitdaging?!
De stichting Duofietsen De Wolden heeft op 5 locaties in de gemeente een 
duofiets staan. Deze fietsen kunnen worden ingezet voor mensen die niet 
(meer) in staat zijn zelfstandig te fietsen. In iedere plaats is een coördinator 
actief die o.a. de inzet van vrijwilligers ondersteunt en het onderhoud van 
de fiets regelt. Deze stichting is met ingang van 15 september 2020 op zoek 
naar een nieuwe voorzitter. 

De belangrijkste taken voor de nieuwe voorzitter zijn:
•  Voorzitten van de vergaderingen (gemiddeld 4 keer per jaar)
•  Contacten met de gemeente onderhouden onder andere m.b.t. subsidie-

aanvraag
•  Ondersteunen van PR-activiteiten
We verwachten een tijdsinvestering van maximaal 20 uur op jaarbasis.
Voor informatie kunt u bellen met Sonja Verkaik tel 0612040953 of mailen 
naar soverkaik@planet.nl 
Kijkt u ook eens op de website; https://www.duofietsendewolden.nl/ 

De vacature is ook geplaatst op de vrijwilligersvacature bank van Welzijn De 
Wolden.
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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 

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Van Haeringenstraat 34
7701 CS  Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

Roelof
H O V E N I E R
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            uw tu
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            uw tu
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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

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl
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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

Afrikaloop 2020
 
De Afrikaloop 2020 gaat 
door van 10 tot en met 
16 oktober, mits de situ-
atie rondom COVID-19 
niet verandert, dus houd 
de website in de gaten!! 
Op dit moment zijn er ver-
soepelingen, waardoor we 
dit besluit namen om de 
Afrikaloop in aangepaste 
vorm toch door te laten 
gaan. Het zal iets anders 
worden dan de voorgaande jaren, maar de gezellige sfeer, de goede verzor-
ging en het enthousiasme van de vrijwilligers is onveranderd.

In en/of rond de plaatsen en dorpen die we aandoen zijn er twee rondjes 
van 10 km uitgezet. Wilt u 10 km lopen loopt u 1 rondje, wilt u 20 km lopen 
loopt u ook het 2 rondje. Voor degene die toch 30 km of zelfs 40 km wil 
wandelen is de mogelijkheid deze rondjes twee keer te wandelen. 
De wandeling gaat niet zoals gebruikelijk van de ene plaats naar de andere, 
maar de start en finish zal elke dag in dezelfde plaats zijn. Dit is in de 7 vol-
gende plaatsen:  Hoogeveen, Westerbork, Hooghalen, Dwingeloo, Vledder, 
Havelte, Ruinen. Er is een pauzepost onderweg, waar, meestal gratis, van een 
kopje koffie, thee of een soepje genoten kan worden.
Vooraf worden starttijden aangegeven zodat wandelaars gespreid op pad 
gaan. 
Het is een jubileumjaar, de 15e Afrikaloop! 
Meer hierover leest u op de website:
http://www.andreasmanna.org/afrikaloop-2020 
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Marc Emmink Catering & Events                                  
Industrieweg 5 Meppel                                                    
info@marcemmink.nl      tel.: 0522241145 

De Berken 11
Koekange

zonne-energie
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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 

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

In format ie

Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB, tel. 0522-451236 (voor spoed kies 1, voor 
herhaalmedicatie kies 2 en voor de assistente kies 3).
website: www.koekange.praktijkinfo.nl
patientenportaal: koekange.uwzorgonline.nl
De praktijk is op werkdagen geopend van 8-17 uur. De apotheek van 8-12 
uur en van 15-17 uur. Pauze van 10.15-10.30 uur.
Aanvragen van herhaalmedicatie kan via het patientenportaal en telefonisch 
via de receptenlijn (keuze 2). Medicatie die op een werkdag voor 12 uur 
besteld is, ligt doorgaans 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)
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info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

 WARME MAALTIJDEN  - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
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www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Bouwtekeningen
Wil je een kopie of scan van een bestaande 
tekening of een print van een pdf? Het kan allemaal!

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.

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

KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

Langedijk 7  |  7958 PJ Koekange  |  0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl  |  www.studiosannebeautyhair.nl

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

Te koop,  gevonden e .d .



Agenda

19 aug. De Koegang nr. 15
  1 sept.  Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur 
  2 sept. De Koegang nr. 16
  4 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
16 sept. De Koegang nr. 17
18 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
22 sept. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
30 sept. De Koegang nr. 18
  2 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
13 okt. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
14 okt. De Koegang nr. 19
10-16 okt. Afrikaloop
16 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
24 okt. 20 jaar bestaan Popkoor Nameless
28 okt. De Koegang nr. 20
30 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  3 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
11 nov. De Koegang nr. 21
13 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
24 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
25 nov. De Koegang nr. 22
27 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  9 dec. De Koegang nr. 23
11 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
15 dec. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
18 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 dec. De Koegang nr. 24
  2 jan. Klaverjasmarathon Vitesse’63 - aanvang 09.30 uur
  5 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  8 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
22 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
26 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  5 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
16 feb. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
19 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  5 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  9 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
19 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
30 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur 

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 2 september 2020
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 27 augustus 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang


