
17e jaargang nr. 7 7 april 2021

Fo
to

: 
G

ek
e 

A
n
d
ew

eg



2

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Denk mee over de toekomst van Koekange!
Herinnering - enquête Dorpsvisie Koekange 2021-2030

Beste dorpsgenoten,
Hoe zou jij willen dat Koekange er over tien jaar uitziet? Welke keuzes zou jij 
maken voor het dorp? Jij kunt als dorpsgenoot meedenken over de toekomst 
van het dorp. Wil jij jouw mening ook laten gelden voor de op te stellen 
dorpsvisie voor Koekange? Vul dan onze enquête in! 
Bij de bezorging van de vorige Koegang is op veel adressen ook de enquête 
voor de Dorpsvisie op de deurmat beland. Helaas hebben ons ook berichten 
bereikt dat op andere adressen het enquêteformulier niet is bezorgd. Dat is 
erg vervelend, want het bestuur van Dorpsbelangen hecht eraan dat iedere 
inwoner zijn of haar visie op belangrijke thema’s zoals wonen, voorzienin-
gen, bedrijvigheid, natuur en recreatie of onderwijs kan geven. De enquête 
is een belangrijke eerste stap in het vaststellen van onze dorpsvisie 2021-
2030, waarin we gezamenlijk aangeven hoe Koekange er in 2030 uit zou 
moeten zien. Met de enquête betrekken we zoveel mogelijk inwoners van 
ons dorp bij het opstellen van die dorpsvisie.
Voor diegenen die de enquête niet thuis hebben ontvangen ligt sowieso nog 
een flinke stapel formulieren bij de Coop om mee te nemen. Het bestuur van 
Dorpsbelangen heeft ondertussen al een aantal reacties teruggekregen. We 
willen iedereen die de enquête nog niet heeft ingevuld oproepen om dit de 
aankomende weken alsnog te doen. Des te meer mensen reageren, des te 
meer we een dorpsvisie kunnen opstellen die een zo breed mogelijk draag-
vlak heeft. Want Koekange, dat zijn wij samen, en samen kunnen we vorm 
geven aan de toekomst van ons dorp.
Ingevulde enquêteformulieren kunnen worden ingeleverd bij Henk Koetsier 
(Koekanger Dwarsdijk 35), Rudolf Bosch (Dorpsstraat 37) of in de daarvoor 
bestemde bussen in de Coop of de Hof van Koekange. Onder diegenen die 
reageren met hun naam en contactgegevens verloten we een aantal waarde-
bonnen van € 50,00, te besteden bij lokale winkels.

Het bestuur
Dorpsbelangen Koekange
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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

Stukje Natuur bomen
De lezers van deze column zullen zo langzamerhand wel weten dat vogels 
mijn belangrijkste passie in de natuur is. Heb er niet voor niets een boek over 
geschreven. Daarna komen voor mij insecten, mede omdat entomologie het 
hoofdvak was van mijn biologiestudie. De interesse voor planten staat duidelijk 
op een lager pitje in vergelijking met de eerste twee genoemde onderwerpen.
In het plantenrijk gaat mijn voorkeur vooral uit naar bomen. Ik kan geen spe-
cifieke reden vinden waarom ik bomen interessanter vind dan andere planten, 
maar het is nu eenmaal zo. De afgelopen jaren heb ik bijvoorbeeld al meerdere 
boomsoorten vanuit zaad tot wasdom weten te brengen. Niet alleen bekende 
bomen, zoals de rode beuk, de walnoot en de robinia, maar ook enkele exo-
ten, zoals de judasboom, de johannesbroodboom en de pokhout. De laatste 
twee staan overigens in een pot, ze kunnen niet tegen vorst.
Naast het opkweken van bomen gebruik ik zeer regelmatig hout voor allerlei 
timmerwerkzaamheden. Dientengevolge heb ik in mijn boekenkast, naast 
de vele vogel- en insectenboeken, allerlei boeken staan over bomen. Niet 
alleen bomengidsen, maar ook specialistische boeken over het gebruik, zowel 
hedendaags als in het verleden, van verschillende houtsoorten.
Voor een project ben ik mij voor de inheemse boomsoorten gaan verdiepen in 
de cultuur en het gebruik van verschillende bomen. Een paar bijzonderheden 
wil ik de lezers niet onthouden.
•  De schors van een berk heeft een groot weerstandsvermogen tegen rot, zelfs 

in turf kan men stukjes berkenbast vinden. In Noorwegen gebruiken ze het 
als dakbedekking, onder een 30 cm dikke laag aarde.

•  Er wordt beweerd dat beukennootjes cyanide zou bevatten. Dat is echter 
niet zo, het vliesje om de beukennoten bevat een zwak, narcotische stof 
genaamd fagine. Bij het nuttigen van veel nootjes kan dit zelfs tot ernstige 
buikkrampen of bewusteloosheid lijden.

•  In het verleden moest een galg van eikenhout gemaakt zijn, andere boom-
soorten waren vaak niet toegestaan. Verbindingen moesten gemaakt zijn 
met houten pennen, het gebruik van ijzer mocht volgens de voorschriften 
niet.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Veldsink De Wolden - de Wijk groeit! 
 
   

 
 
 
 
 

Ons team is uitgebreid met 
Ingmar Ramaker in de functie 
van Vestigingsmanager en 
Hypotheekadviseur. Ingmar 
stelt zich hieronder even 
voor. 

“Ik ben Ingmar Ramaker. In mijn nieuwe functie als 
Vestigingsmanager en Hypotheekadviseur richt ik mij 
zowel op bestaande als op nieuwe klanten, op nieuwe 
samenwerkingen en andere mooie ontwikkelingen. Juist 
het persoonlijke en laagdrempelige waar Veldsink De 
Wolden voor staat is precies wat ik leuk vind. Ik heb er 
erg veel zin in!” 

Wilt u uw hypotheek oversluiten of wilt u een woning 
kopen, bel ons of kom binnen voor een onafhankelijk 
hypotheekadvies! 

  

 
Veldsink De Wolden - de Wijk 
Dorpsstraat 72, 7957 AW de Wijk 
0522-476780,  dewijk@veldsink.nl 
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Vanaf nu iedere vrijdag op de markt in Koekange
RS kaas Streek- en Natuurproducten

Vorig jaar de winkel in De Wijk gesloten en verder gegaan met de verkoopwagen 
op zaterdagmorgen bij het dorpshuis aan de Dorpsstraat in de Wijk.

Vanaf a.s. vrijdag dus ook op de markt aan de Sportlaan te Koekange.
Wij hopen u daar te zien en wij hebben daarom voor u deze maand de

ROUVENER KAAS, jong en jong belegen 
in de aanbieding van 7.95 euro de kilo 

voor de KNALPRIJS van 595
 de kilo

Streek- en Natuurproducten
Dorpstraat 51 De Wijk  T. 06 83 16 75 91  kaaswinkeldewijk.nl

Fit en vitaal Koekange start met initiatieven
Walking korfball opgestart vanuit KIA
Het sportakkoord dat gesloten is met verenigingen en sportaanbieders in 
Koekange vindt navolging. Zo start Pitch en Putt weer met hun workshops op 
de basisscholen en ook zijn vanuit enkele aangesloten sportverenigingen een 
aantal initiatieven gestart. Korfbalvereniging KIA pakte de handschoen op en 
bestuurslid Trea ten Kate is één van de voortrekkers om het walking korfbal van 
de grond te krijgen. Trea hierover: “Vanaf het begin ben ik betrokken bij het 
sportakkoord namens korfbalvereniging KIA. Ik vind het belangrijk dat elke inwo-
ner van Koekange, van jong tot oud, de mogelijkheid moet hebben om te spor-
ten. Zeker nu Covid-19 heerst is gezondheid en vitaliteit belangrijker dan ooit.  
Dit bereik je mede door in beweging te blijven”. 
Binnen het sportakkoord is Trea actief met het opzetten van walking korfball.   
“Gezien het enthousiasme waarmee walking football wordt gespeeld bij Vitesse 
’63 denk ik zeker dat er ook animo is bij 55 plussers voor walking korfball”, 
aldus Trea.
Walking korfball speel je 4 tegen 4 zonder hard te lopen. Schieten mag altijd zon-
der te springen. Deze aangepaste spelvorm is uitermate geschikt voor senioren 
die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar willen blijven bewegen.
Voor meer informatie over Walking korfball kan contact worden opgenomen met 
Trea ten Kate.
Vanuit het sportakkoord is er geld beschikbaar voor initiatieven op sportgebied. 
Heeft u een leuk idee, wilt u iets organiseren op sportief gebied of voor uw sport-
vereniging dien dan een aanvraag in!
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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

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Tel. 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

U KUNT NU OOK ONLINE 
EEN AFSPRAAK MAKEN

K�K OP DE LINK OP ONZE WEBSITE

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      
 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening: altijd scherp!altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

WONING GEKOCHT 

HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

In verband met COVID-19 volgen wij de richtlijnen van het 

RIVM. Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij ons 

terecht voor een bespreking en kunnen akten op ons 

kantoor worden ondertekend. 

De Berken 11
Koekange

zonne-energie
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GORDIJNEN
ZONWERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij verhuizen medio 2021 naar industrieterrein Blankenstein

PVC VLOEREN
TAPIJT

(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 ont-
zettend 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 football. 
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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449  |  drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
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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

Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor sport- en cultuurkamp 

Welzijn De Wolden is op zoek naar jonge, enthousiaste vrijwilligers die willen 
helpen bij de organisatie van het Sport- en Cultuurkamp dat van 10 t/m 13 
augustus plaatsvindt in De Wolden. Jongeren die het leuk lijkt om kinderen 
te begeleiden bij de activiteiten kunnen zich nu aanmelden.
Ook mensen die willen helpen bij de catering zijn welkom om te reageren. 
Het gaat om hulp bij het klaarzetten van het ontbijt, lunch en diner. De 
organisatie is blij met vrijwilligers die de hele week komen helpen, maar een 
aantal dagen van de week kan ook. 
Om aan te melden mail naar yvonnehooijer@welzijndewolden.nl. Na aanmel-
ding volgt een uitnodiging om kennis te maken.
 
Jaarlijks zomerkamp
Het kamp voor kinderen in de basisschoolleeftijd wordt elke zomer georga-
niseerd door de gemeente Hoogeveen en De Wolden. De week is speciaal 
voor kinderen die om diverse redenen niet op vakantie kunnen. Bijvoorbeeld 
vanwege financiën, ziekte van familieleden of andere omstandigheden. 
Sportfunctionarissen en jongerenwerkers werken samen met een team van 
zo’n tien vrijwilligers. Het is elk jaar een gezellige week waar ook de vrijwil-
ligers naar uitkijken. Naast onvergetelijke ervaringen heeft het al veel nieuwe 
vriendschappen opgeleverd.
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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 

Bestel nu je abonnement voor 
het nieuwe zwemseizoen en/

of schrijf in voor zwemles.

www.zwembaddeslenken.nl

weer zin om te zwemmen?

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud
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Bestel via
coop.nl

Geen tijd, geen zin?
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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

Online bestellen    WEBSHOP    Ook op voorraad

TUINDEUREN.NET
#HOUTISMOOIER

Tuindeuren   Schuifpuien   Raamkozijnen   Garagedeuren

BRUINSINHOUT.NL



Agenda

  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
10-13 aug. Sport- en Cultuurkamp; org. Welzijn De Wolden

Kopij en advertenties mailen naar: 
• dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
Volgende uitgave 21 april 2021
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 15 april 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

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


