
17e jaargang nr. 4 24 februari 2021

Fo
to

: 
G

ek
e 

A
n
d
ew

eg

Een week vol sneeuw en schaatspret!
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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

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

Potgrondactie 2021
Ook in dit jaar willen wij weer onze jaarlijkse potgrondactie houden. In ver-
band met Corona en de maatregelen waaraan we ons moeten houden gaan 
we het dit jaar wel anders doen.
Wij willen dit jaar een online webshop maken op onze KIA website 
(www.kvkia.nl). Via deze webshop kan een bestelling geplaatst worden van 
potgrond, koemestkorrels en bemeste tuinaarde. Dan kan de bestelling ook 
meteen afgerekend worden.
Wij gaan het dan zaterdag 13 maart a.s. bij degene die een bestelling hebben 
gedaan thuis bezorgen.
Dus iedereen die KIA een warm hart toe draagt: plaats uw bestelling in onze 
webshop www.kvkia.nl. En wij zorgen dat uw bestelling op zaterdag 13 maart
bij u thuis wordt afgeleverd.
STEUN ONZE CLUB!!

Korfbalvereniging KIA

Kopij en advertenties mailen naar: 
• dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
Volgende uitgave 10 maart 2021
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 4 maart 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
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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

Vogelherinneringen gedragsonderzoek huismus

De volgende passage uit mijn boek “Mijn vogels, belevenissen van een voge-
laar” gaat over mijn gedragsonderzoek aan huismussen in 1981.
Met de verkregen achtergrondkennis begin ik mijn eigen onderzoek. 
Gedurende twee maanden loop ik dagelijks een vaste route over het com-
plex. Die route loop ik meerdere keren per dag, van vroeg in de ochtend tot 
laat in de avond. Met andere woorden, zodra de huismus tevoorschijn komt 
totdat hij zich weer terugtrekt in zijn slaapvertrek. Bij elke ronde noteer ik 
op een notitieblok de plekken en de gedragingen van alle huismussen die ik 
tegenkom. Zo’n ronde duurt ongeveer tien minuten, waarna ik de genoteerde 
gegevens op mijn werkplek verder uitwerk. Naast de rondes probeer ik ook 
huismussen te vangen. Deze vogels krijgen gekleurde ringen om hun poten. 
Dat blijkt tegen te vallen, huismussen laten zich lastig vangen. Uiteindelijk 
lukt het mij een aantal met een mistnet te vangen. Met gekleurde ringen aan 
beide poten laat ik ze weer los.
De eerste rondes die ik loop leveren enkele vreemde blikken en enige hilari-
teit op bij het vaste personeel van het complex. Dat personeel zijn mensen in 
een overal en met stevige schoenen gewend, geen bioloog met laarzen en een 
verrekijker om de nek. Die ook nog eens naar die ‘stomme mussen’ kijkt. Ik 
stoor mij daar niet aan, ik ga stug door. Na verloop van tijd komt er uit die 
hoek zelfs enige aandacht voor mijn onderzoek.
Om te voorkomen dat ik een eenzijdig resultaat krijg van de kolonie op de 
Haar, besluit ik om een aantal dagen in de Noordoostpolder soortgelijke 
waarnemingen uit te voeren. Niet op de boerderij van mijn vader, daar zijn 
door mijn voorgeschiedenis onvoldoende huismussen. De keuze valt op de 
boerderij van Freek Metselaar, een paar kilometer verderop. Daar zit een 
grote groep huismussen. Niet vreemd, Freek heeft verschillende kippen en 
geiten op zijn erf rondlopen.
Uit het hoofdstuk “Huismus” pagina 32.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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jouw boodschappen

gemakkelijk en snel

thuisbezorgd

Coop Scherff
Dorpsstraat 26 Samen maak je ’t verschil
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Boshaltes, een eigentijdse kruisweg

Van 17 februari t/m 5 april 2021 wordt er in het Spaarbankbos tussen 
Pesse en Hoogeveen een bijzondere wandelroute uitgezet. Een pad van circa 
1,5 km in het noordelijke deel van het bos (rondom de Ontmoetingskerk, 
Hoogeveenseweg 22) leidt je langs een bijzondere ‘kruisweg’: veertien 
kunstobjecten die in de vrije ruimte van het bos zijn geplaatst. 
In vroeger tijden waren de kruiswegstaties (14 in totaal) bedoeld om mensen 
in de vastentijd (voorafgaand aan Pasen) te helpen zich te bezinnen op het 
lijden en sterven van Jezus. 
Veertien regionale kunstenaars (Aly Hartman, Anneke van Venrooy, Geert 
Oldenbeuving, Grietje van Keimpema-Weggemans, Harm Echten, Hellen 
Paumen, Hester Slingenberg, Janny Smit, Jerry Bisschop, Niesje Metselaar, 
Paul Mentink, Sejo Slingenberg, Theun Krikke, Zjkln) hebben nu een ‘eigen-
tijdse kruisweg’ neergezet: gebaseerd op het lijden en sterven van Jezus, 
maar met een vertaalslag naar ons mens-zijn van vandaag, naar onze wereld. 
Al lopend word je zo geraakt door actuele maatschappelijke vraagstukken, 
die allemaal op eigen wijze iets vertellen over het hedendaags lijden
van mensen, van de aarde. Thema’s als armoede, uitsluiting, veroordeling, 
coronacrisis, klimaat & zorg voor de aarde worden zichtbaar in de eigen-
tijdse verbeeldingen van de klassieke staties. 
Voor meer informatie kijk op de website boshaltes.pknpesse.nl 

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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- 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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Prins Bern ardlaan 2

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

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

Te koop,  gevonden e .d .

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

Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.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
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Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

Ontwerp, aanleg en onderhoud

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 

BEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

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

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
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