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16e jaargang nr. 16

In zomervakantie is op het fietspad langs de Lange Dijk wegmarkering
aangebracht voor het Koekanger Looplaantje.

Heeft uw kind achterstand
opgelopen door Corona?

Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange
0522 452094
info@devlinder-rt.nl
06 55572493
www.devlinder-rt.nl

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

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

www.kuiper-koekange.nl
ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD
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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

Stukje Natuur terrasjeskommazweefvlieg
Scrabble is een leuk tijdverdrijf, vooral als je van woordspelletjes houdt. De
essentie is dat je vooral de letters met een hoge waarde, zoals de Q, X en Y,
op de vakjes tweemaal of driemaal letterwaarde kunt leggen. Daarnaast is
het vooral prettig als je een lang woord op een vakje met tweemaal of driemaal woordwaarde kwijt kunt. Een kennis van mij, die voor zijn werkgever
Staatsbosbeheer vier maanden op Rottumerplaat verbleef, kwam met een
suggestie voor woordwaarde. Hij stelde terrasjeskommazweefvlieg voor.
Een probleem, het scrabblebord kan maximaal woorden met 15 letters aan.
Nu zou je kunnen denken dat terrasjeskommazweefvlieg een verzonnen
woord is. En mocht het wel een bestaand insect zijn, dan zal het waarschijnlijk een zeldzaam exemplaar zijn, dat bijvoorbeeld alleen op Rottumerplaat
zou kunnen voorkomen. Niets is minder waar, hij komt zeer algemeen voor
in ons land. De kans is groot dat je hem al wel eens gezien hebt. Het eerste
deel van zijn naam duidt daar een beetje op. Niet het soort terras bij een café
of restaurant, meer een terras in eigen tuin.
Zoals zijn laatste deel van zijn naam al zegt, behoort de terrasjeskommazweefvlieg tot de familie van de zweefvliegen. Dat zijn insecten die zeer
regelmatig als een soort helikoptertje boven een bloem blijven zweven.
Daarnaast lijkt hun kleurpatroon, zwart met gele strepen of vlekken, veel op
dat van een wesp. Dat is ook hun bescherming, andere dieren zullen daardoor een zweefvlieg eerder links laten liggen. Of vliegen natuurlijk.
Het middelste deel van zijn naam slaat op het vlekkenpatroon op zijn rug.
Dat bestaat namelijk altijd uit drie paar gele vlekken, die vooral bij het
vrouwtje de vorm van een komma hebben. Die van het mannetje zijn namelijk iets meer vierkant van vorm.
Mocht je een terrasjeskommazweefvlieg in je tuin tegenkomen, wees dan
blij. Want het vrouwtje zet haar eitjes altijd af in een bladluiskolonie. De
larven van dit insect leven namelijk van bladluizen.
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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WONING GEKOCHT, HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?
In verband met de coronacrisis volgen wij de richtlijnen van het RIVM.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij ons
terecht voor een bespreking en kunnen akten bij ons op kantoor worden
ondertekend.

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:
T: de Wijk 0522 - 440 473

altijd scherp!

Stotijn

notariaat & mediation

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

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
- onderhoud en reparatie
van alle merken auto’s
- aircoservice
Dorpsstraat 17
7958 RK Koekange

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl
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tel:

06 125 666 69

T. 0522 451748
F. 0522 452687

E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl

K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf

Van Haeringenstraat 34
7701 CS Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

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

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Koekange
6 sept.
9.30 uur Drs. B. Wiegman
Assen
13 sep.
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf				

Beste buren en vrienden,
Bedankt voor de kaarten en bezoekjes tijdens mijn verblijf in Weidensteyn.
Met veel plezier heb ik in Koekange gewoond, vanaf nu woon ik in:
de Weyert, Weverslaan 1a, app. 20, 7991 BN Dwingeloo, tel. 0521-854085
Groeten van Bertha Westerbeek-de Groot

Historische Vereniging De Wijk-Koekange
opent locatie nog niet
Het bestuur van de Historische Vereniging De Wijk-Koekange heeft besloten,
dat het i.v.m. het corona-virus nog niet mogelijk is om de locatie in de molen
in de Wijk te openen.
Heeft u iets nodig van de Historische Vereniging, zoals een omslag voor
‘t Olde Karspel, een boek of iets anders, dan kunt u contact opnemen met
Johannes de Kleine, tel. 0522-451580, Jan Westerbeek, tel. 0522-441898 of
met Ina ten Wolde, tel. 0522-442352.
Zij zullen er voor zorgen, dat u het gevraagde in uw bezit krijgt.
Ook op kantoor van het Toeristisch Informatie Punt (TIP), ook in de molen,
kunt u artikelen van onze vereniging kopen.
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Aanbieding
Bij een inschrijving bij Atlas Sport ontvang je 1 maand gratis en daarnaast krijg je een mooie
tas cadeau. Inschrijven of meer informatie? info@atlassport.nl
www.atlassport.nl
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Bingo in het Dorpshuis
In verband met de aanhoudende coronavirus is er op 4 september geen
bingo. Wanneer we weer beginnen leest u in de Koegang. Hoop dat jullie
allemaal gezond door deze tijd heen komen.
Groet van Zwaantje en Lutina

Korfbalvereniging KIA organiseert het GIGA SPEELFESTIJN
Zaterdag 12 september organiseert KV KIA wederom het Giga Speelfestijn.
Helaas kon dit in het voorjaar vanwege het CORONA virus niet doorgaan.
Wij organiseren deze ochtend allemaal leuke activiteiten en spelletjes voor
alle kinderen uit Koekange van 3 jaar tot en met 12 jaar. Jullie zijn van harte
welkom van 10:00 uur tot 12:00 uur.
Gezien de huidige RIVM richtlijnen rondom COVID-19 kunnen wij deze ochtend de ouders/verzorgers niet uitnodigen voor een kopje koffie. De kinderen worden verwelkomd bij de entree van het korfbalveld.
Omtrent de maatregelen en voorbereidingen vragen wij om opgave. Wilt u
uw kind opgeven voor 9 september 2020 via: jeugdbestuurkia@live.nl
Sportieve groet, Jeugdbestuur KV KIA

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

Marc Emmink Catering & Events
Industrieweg 5 Meppel
info@marcemmink.nl
tel.: 0522241145
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vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:

Reparatie




ook voor sanitair
 



en onderhoud CV-ketel










Hilco Scheper



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

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

Varifocus

voor € 100,- per glas
(huismerk)
(tot 26-09-2020)

Open op
Dinsdag Donderdag Vrijdag 09.30-12.00 en 13.15-17.00 uur
Woensdag Zaterdag 09.30-12.00 uur
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Oosterstraat 2
7963 AC Ruinen

Atlas Sport Wielerploeg organiseert de Wiekenroute
Het goede doel van 2020: Koninklijke Muziekvereniging Apollo
Op zaterdag 19 september organiseert de Wielerploeg van Atlas Sport voor
de tweede keer de Wiekenroute. Dit is een tocht van 200 kilometer, opgedeeld in vier ‘wieken’; etappes van ongeveer 50 kilometer per stuk. Na elke
etappe is er een korte pauze in het Atlas Sportcafé.
Deelnemers kunnen zelf bepalen welke etappes ze meedoen en hoeveel.
Zorgeloos fietsen
Bij deze tocht hebben we vaste voor- en achterrijders waardoor je zorgeloos
kunt fietsen in de groep. Verder worden we begeleid door motorrijders van
de Antrappers. Er rijdt ook een materiaalauto mee zodat eventuele pechgevallen onderweg opgelost kunnen worden en uitvallers in kunnen stappen.
Volledig verzorgd dus!
Onze Apollo-missie
Ook dit jaar koppelen we een goed doel aan de Wiekenroute: we vragen
van deelnemers een bijdrage voor Koninklijke Muziekvereniging Apollo
uit De Wijk. Apollo is opgericht in 1898 en nog steeds een springlevende
vereniging. Apollo heeft een slagwerkensemble, harmonieorkest en diverse
jeugdonderdelen. Jong en oud beleeft veel plezier aan het samen maken
van muziek. De vereniging heeft veel kosten voor bijvoorbeeld uniformen en instrumenten. Een financieel steuntje in de rug is dus van harte
welkom. Laten we samen een mooi bedrag bij elkaar fietsen voor Apollo!
Want wat sport is voor het lichaam, is muziekbeoefening voor de geest.
Meetrappen
Iedereen kan meedoen! Alle informatie is te vinden op www.atlassport.nl/
wiekenroute. Aanmelden kan ook via de website. En loop gerust binnen in
de sportschool. We vertellen er graag meer over.

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
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Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa,
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.
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 0341 877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Informatie
Alarmnummer: 112 Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)
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

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

STICHTING DORPSHUIS

Komende activiteiten:
18 sep. Landgoed diner
16 okt. Landgoed diner

13 nov. Landgoed diner
www.welgelegen.com
0522-451771

D

l

Heeft u iets te vieren?
Zoekt u een vergaderlocatie?
Denk aan onze Hooiberg.

hake
c
S
e
Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange
Telefoon: 0522-451595

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686
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Agenda
2 sept.
5 sept.
12 sept.
16 sept.
18 sept.
19 sept.
19 sept.
22 sept.
30 sept.
3 okt.
13 okt.
14 okt.
10-16 okt.

De Koegang nr. 16
Kangoeroeklup KV KIA - korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
GiGa Speelfestijn KV KIA - korfbalveld KV KIA - 10.00-12.00 uur
De Koegang nr. 17
Landgoeddiner - Landgoed Welgelegen
Wiekenroute; org. Atlas Sport wielerploeg
Kangoeroeklup KV KIA - korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
De Koegang nr. 18
Kangoeroeklup KV KIA - korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
De Koegang nr. 19
Afrikaloop

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
16 september 2020
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 10 september 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

Maak kennis met Andre Strijker

Coordinator van Buurtteam De Wolden
Andre is coördinator van Buurtteam De Wolden -Buurtteam
Noord en Zuid- en daarnaast contactfunctionaris van de dorpen
en kernen gelegen aan de noordzijde van de A28.
Als contactfunctionaris ondersteunt hij de dorpen en kernen naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid en heeft een verbindende rol naar de gemeentelijke organisatie.
Dit gebeurt door het bouwen aan en onderhouden van functionele netwerken binnen de gemeentelijke organisatie en (maatschappelijke) instellingen binnen dorpen en kernen.
Buurtteam Noord en Zuid zijn beiden ook een netwerkorganisatie waarbij het belangrijk is om elkaar
te kennen en van elkaar te weten wat er speelt in de wijk.
Ook is André contactpersoon voor het fonds Initiatiefrijk De Wolden. Een stimuleringsfonds voor
maatschappelijke initiatieven, gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, van de sociale vitaliteit
en de sociale infrastructuur van De Wolden.
Wilt u in contact komen met Andre? buurtteam@dewolden.nl - 0528 - 37 86 86

