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Nu de bomen nog kaal zijn, 
kun je zomaar een ransuil in je tuin tegenkomen. 
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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

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

- 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
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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 vogelreis Tunesië

De volgende passage uit mijn boek “Mijn vogels, belevenissen van een voge-
laar” gaat over een vogelreis naar Tunesië in december 1988.
Even na zeven uur stappen we in de bus voor een rit naar het grote zoet-
watermeer Ichkeul in het noorden van het land. Het is zonnig weer, maar 
de temperatuur ligt onder de twintig graden. Nadat we de buitenwijken van 
Tunis zijn gepasseerd komen we in een agrarisch gebied. We zien immers 
meerdere veebedrijven, maar ook allerlei andere landbouwhuisdieren. 
Variërend van schapen tot kalkoenen. Maar we letten vooral op de vogels. We 
maken daarom een ‘noodstop’, want we zien onze eerste arendbuizerd. Voor 
de meesten een aanwinst. Hij lijkt veel op een grote buizerd, heeft vaak witte 
vlekken op de ondervleugel en een nagenoeg ongetekende staart. Tijdens 
deze tussenstop zien we ook nog een aantal kieviten en de klapekster.
Even buiten de plaats Tinjah stoppen we voor de eerste keer bij het grote 
meer en de omliggende moeraslanden. Het gebied maakt deel uit van een 
nationaal park en is vooral bekend als stopplaats voor veel trekvogels. De 
telescopen zetten we op en de verrekijkers houden we in de aanslag. Een leuk 
verzameling vogels krijgen we te zien. Een kleine greep uit het aanbod zijn 
de kleine zilverreiger, de witwangstern, de krakeend, de geoorde fuut en de 
grauwe gors.
Na een koffiepauze in de plaats Menzel-Bourguiba zoeken we het zuidelijk 
deel van het reservaat op. Onderweg naar onze tweede stopplaats zien we 
wederom een arendbuizerd, maar eveneens de bruine kiekendief en de koe-
reiger. Vlakbij de aan het meer gelegen berg Ichkeul stappen we uit. Eerst 
even lunchen in een soort badhuis en vervolgens het reservaat in. Genoeg 
vogels te zien, ik zie voor het eerst de diadeemroodstaart en de purperkoet. 
Maar wat te denken van de flamingo, de visarend, de havikarend, de kwak 
en mijn favoriet de ijsvogel.
Uit het hoofdstuk “Vogelreis Tunesië” pagina 42.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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EEiieerreenn  ttee  kkoooopp  

Verse witte scharreleieren te koop! 
De kippen krijgen eigen geteeld tarwe en korrelmais te eten, waardoor ze extra lekker 
smaken. Dagelijks vers, dus proef deze heerlijke Drentse eieren! 
 

 

10	eieren	voor	€	1,50	
20	eieren	voor	€	3,00	
30	eieren	voor	€	4,50	

  

Bestellen kan via  
Jeroen Bouwhuis, e-mail  
bouwhuishj@gmail.com of mobiel 06-21293237 
 
Op afspraak af te halen aan de Wilgen 21 te Koekange (eventueel bezorging in Koekange 
mogelijk). 

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

EEiieerreenn  ttee  kkoooopp  

Verse witte scharreleieren te koop! 
De kippen krijgen eigen geteeld tarwe en korrelmais te eten, waardoor ze extra lekker 
smaken. Dagelijks vers, dus proef deze heerlijke Drentse eieren! 
 

 

10	eieren	voor	€	1,50	
20	eieren	voor	€	3,00	
30	eieren	voor	€	4,50	

  

Bestellen kan via  
Jeroen Bouwhuis, e-mail  
bouwhuishj@gmail.com of mobiel 06-21293237 
 
Op afspraak af te halen aan de Wilgen 21 te Koekange (eventueel bezorging in Koekange 
mogelijk). 

EIEREN TE KOOP

Verse witte scharreleieren te koop!
De kippen krijgen eigen geteeld tarwe 
en korrelmais te eten, waardoor ze 
extra lekker smaken. Dagelijks vers, dus 
proef deze heerlijke Drentse eieren!

10 eieren voor € 1,50
20 eieren voor € 3,00
30 eieren voor € 4,50

 
Bestellen kan via 
Jeroen Bouwhuis, 
e-mail: bouwhuishj@gmail.com of 
mobiel 06-21293237 (liefst via WhatsApp)

Op afspraak af te halen aan 
de Wilgen 21 te Koekange 
(eventueel bezorging in Koekange mogelijk)

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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lBouw-
tekeningen &

Grootformaat
posters

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!
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Koekanger Dorpsommetje

Gezellig aan de wandel in  het Paasweekend, alleen, samen 
of met het gezin.
Op 3, 4 en 5 april organiseren wij het Koekanger dorps-
ommetje. Het is geheel coronaproof, u bepaalt zelf 
wanneer u wandelt, welke dag, welke tijd en hoe vaak.
Wij hebben 2 routes voor u uitgezet:
“Het kleine Padties” ommetje, (rode pijlen) deze is ong. 3 km en 
is voor iedereen te wandelen. Zeer geschikt voor gezinnen met kinderen en 
tevens kinder- en wandelwagenproof.
“Het weide omtrek” ommetje, (gele pijlen) deze is ong. 8 km en is voor 
degene die de benen wat langer wil strekken.
De regels:
U start (wanneer het u uitkomt) vanaf de hoofdingang bij Dorpshuis de 
Schakel.
De route is geheel bepijld.
U krijgt allerlei vragen en opdrachten onderweg.
U neemt zelf een papier en pen mee.
Noteer hierop uw naam, adres, telefoonnummer.
Noteer hierop  alle antwoorden op de vragen.
Finish: Coop Scherff, inleveren papier in antwoordenbus in de winkel. Coop 
Scherff is op zaterdag open tot 20.00 uur, 1e en 2e Paasdag van 12.00 tot 
18.00 uur. Bent u later dan 18.00 uur terug dan kunt u tot dinsdag 12.00 
uur uw antwoordenpapier inleveren.

Voor elke route is een leuke prijs beschikbaar gesteld door Coop Scherff.

Succes !!! O ja, het is geheel gratis …….

Houdt u zich aan de regels van het RIVM en denk aan de 1,5 meter afstand.
Voor vragen en/of info 06 29401859Het organiserend wandelteam van 
Dorpshuis de Schakel.

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE
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9e jaargang nr. 10 15 mei 2013

Onder prachtige weersomstandigheden vonden op 9 mei de Highland Games 
plaats. 12 teams, waaronder verschillende uit Koekange streden om de eer.

Advertentiekosten De Koegang 2021

Formaat (bxh) Zwartdruk
losse
adv.prijs

Zwartdruk 
6-10 keer 
per jaar

Zwartdruk 
1 x per
maand

Zwartdruk 
iedere
uitgave

1/4 pagina   60 x   91 mm e 22,15 e 20,00 e 18,35 e 16,80

1/2 pagina 125 x   91 mm e 38,95 e 36,75 e 35,15 e 33,55

1/1 pagina 125 x 185 mm e 72,45 e 70,80 e 69,20 e 67,10

Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.

De Koegang verschijnt 1 keer in de 14 dagen. Oplage 1090 exemplaren.

Bovenstaande prijzen zijn op basis van kant en klaar door u bijgeleverde,

voor ons verwerkbare bestanden.

Meerkosten voor opmaak zijn afhankelijk van het aangeleverde materiaal.

Meerprijs voor fullcolour bedraagt e 75 per uitgave excl. 21% BTW.

Noteboomstraat 68   

7941 XA  Meppel

Telefoon 0522 255 449   

drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

demolen@kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame www.kleen.nl
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(Samen) sporten in coronatijd

Sportvrienden,
Zo langzamerhand is er weer steeds meer reuring op ons sportpark in 
Koekange. Waar de jeugd al grotendeels mocht blijven trainen in coronatijd 
mogen sinds enkele weken ook de senioren (weliswaar tot 27 jaar) weer 
onder normale omstandigheden trainen. Ook het mogen trainen in viertallen 
vanaf 27 jaar geeft weer wat meer mogelijkheden. Daar zijn wij als Vitesse’63 
ontzettend blij mee! 
Sporten is namelijk dé manier om fysiek en mentaal fit te blijven in deze 
bijzondere tijd. Daarnaast betekent sporten voor veel mensen ook nog eens 
het hebben van plezier en sociaal contact in deze ‘stille en toch ietwat saaie’ 
tijden. 
Daar willen wij als Vitesse zijnde graag aan bijdragen! Daarom bieden wij 
niet-leden de komende tijd (in de maanden april en mei) de mogelijkheid 
om eens mee te trainen met eigen leeftijdsgenoten! Ervaar dan zelf eens hoe 
leuk het voetbal kan zijn op ons mooie sportpark. 
Dit geldt zowel voor de allerjongsten als voor de alleroudsten want Vitesse 
heeft een breed aanbod aan teams, van de kabouters tot aan walking foot-
ball. 
Dus wil jij (of iemand die jij kent) eens een keer een kijkje nemen bij 
Vitesse’63 en meetrainen met een reguliere training óf gewoon meer infor-
matie willen? Neem dan contact op met René Brinkman via jc@vitesse63.nl 
of via 06-11768354. Dan kijken we gezamenlijk naar welke mogelijkheden 
er voor jou zijn!

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Vitesse’63

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl

Zoekt u lotenbloks voor 
uw vereniging of stichting?

Kijk op:
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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 

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

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 
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Koekange zet schouders onder fit en vitaal dorp!
Woldens sportakkoord met couleur locale 

Afgelopen najaar zijn in Koekange gesprekken op gang gekomen met lokale 
verenigingen, sportaanbieders en de gemeente om samen na te denken over 
een fit en vitaal dorp; nu, maar ook in de toekomst. De landelijke overheid 
steunt d.m.v. het Nationaal Sportakkoord een gezonde leefstijl en stimuleert 
bewegen en sporten op welke manier dan ook. De gemeente De Wolden 
stimuleert dit landelijke programma, waarmee per kern Zuidwolde, De Wijk, 
Ruinerwold, Koekange en Ruinen een lokaal sportakkoord wordt afgesloten. 
Hiermee komen per kern ook financiën ter beschikking om nieuwe activitei-
ten te ondersteunen. 

Tijdens een drietal bijeenkomsten, waarbij vertegenwoordigers van KIA, 
Vitesse ’63, Pitch en Putt, dorpshuis De Schakel en Kinderopvang Doomijn 
aanwezig waren, is gesproken aan de hand van vier thema’s. Deze thema’s 
waren: van jongs af vaardig in bewegen, iedereen moet kunnen sporten, 
vitale sportaanbieders en gezonde - positieve omgeving. Aan de hand van 
die gesprekken zijn initiatieven naar voren gekomen en hebben een aantal 
deelnemers aangegeven dat ze zich willen inzetten om nieuwe activiteiten 
van de grond te krijgen. Denk daarbij aan een overzicht van het aanbod van-
uit de sportverenigingen in de Koegang of het initiatief om walking korfbal 
te gaan organiseren. Ook kan gedacht worden aan initiatieven om wandel-
paden te verlichten of andere acties om het beweegaanbod te vergroten of 
te faciliteren. 

Aan de uitwerking van deze initiatieven wordt nu gewerkt in kleine werk-
groepen. De sportfunctionaris van de gemeente De Wolden Maike Heus, de 
opbouwwerker Annemiek Echten en Herman Reuvers, lid van het sportplat-
form De Wolden ondersteunen op dit moment deze lokale initiatieven om 
ze tot een succes te maken. Het sportakkoord Koekange zal samen met de 
deelnemers ondertekend gaan worden in een bijeenkomst als de Corona-
maatregelen dat weer toestaan.  

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

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

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

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

Kijk op:
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Agenda
24 maart De Koegang nr. 6
  3 april Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur
  7 april De Koegang nr. 7
17 april  Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur
21 april De Koegang nr. 8
  1 mei Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur
  5 mei De Koegang nr. 9
15 mei Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur
19 mei De Koegang nr. 10
29 mei Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar: 
• dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
Volgende uitgave 7 april 2021
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 1 april 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

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



Zondag 4 april
(Eerste paasdag)

Maandag 5 april
(Tweede paasdag)

maken we Pasen lekker bont

openingstijden
12:00

12:00

18:00

18:00

Coop Scher�  Koekange
Dorpstraat 26


