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17e jaargang nr. 9

Woensdag 28 april kwam de Mars voor eenheid in Christus aan in
Koekange in het kader van de Dorpentocht 316

Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Ons kantoor is geopend voor besprekingen en voor
de ondertekening van akten. Wij volgen daarbij de
richtlijnen die het RIVM heeft gesteld in verband
met het Corona-virus.

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06

TESTAMENT MAKEN?

Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid voor
telefonische besprekingen en voor audio-visuele
besprekingen.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen
kunnen akten op ons kantoor
worden ondertekend.

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: 0522 - 440 473
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Stotijn

notariaat & mediation

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

altijd scherp!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Stukje Natuur holenduif
In het verleden heb ik mij ingezet voor kerkuilen. Het begon in Utrecht,
waarna ik vervolgens in Engeland, Groningen en tot slot Drenthe vele jaren
nestkasten heb gecontroleerd. In al die jaren kom je naast de vele jonge
kerkuilen soms bijzondere zaken tegen. Zo kwam ik in een muizenrijk jaar
minstens 25 dode veldmuizen tegen, die rondom de vijf jonge kerkuilen
lagen. Verder vond ik ooit de stekelige huid van een egel, maar die was
hoogstwaarschijnlijk door een steenmarter naar binnen gebracht.
Naast kerkuilen kwam ik ook wel eens een andere broedende vogel tegen in
een kerkuilennestkast. Bedenk daarbij dat die nestkast meestal in of aan een
gebouw hangt. Soms een kauw of een torenvalk, echter meestal een holenduif. Dat is het iets kleinere broertje van de zeer algemene houtduif. Zoals
zijn naam al doet vermoeden, broedt deze vogel van oorsprong in natuurlijke
holtes. Aangezien deze hier meestal in bomen voorkomen, komt de holenduif van oorsprong in bosrijke omgevingen voor. Nu kan een holenduif wel
voedsel vinden in een bos, echter hij vliegt met gemak 20 kilometer naar een
akker buiten het bos waar nog wat graan is achtergebleven.
De holenduif lijkt zo op het oog veel op de houtduif. Alleen de witte vlekken
op de nek en de kenmerkende witte streep op de vleugels ontbreken bij hem.
Daarnaast zul je hem niet zo gauw in een dorp of stad tegenkomen, het is
meer een plattelandsvogel. Zeldzaam is hij echter niet, tegenwoordig komen
er zo’n 50.000 broedparen in ons land voor.
Het broedseizoen van de holenduif is vrij lang, normaal gesproken van maart
tot in oktober. Het is zelfs al voorgekomen dat er al in januari eieren waren.
Dat lange broedseizoen heeft voordelen. Zo kan hij meerdere broedsels
groot brengen, soms wel vijf in een jaar! Een ander voordeel is dat de spaarzame holtes door andere vogels bezet kunnen zijn. Dan wacht hij geduldig
af tot die klaar zijn en begint daarna alsnog.
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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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

Adverteren?

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

in De Koegang in Koekange, De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp
en De Molen in Nijeveen? Vraag naar de combinatietarieven.

Wij hebben weer zin een feestje!
Jij ook? Noteer dan alvast deze data: (onder voorbehoud van de op dat
moment geldende Coronamaatregelen).
Automatische incasso nog niet ingeleverd? Doe dit dan alsnog op donderdag
6 mei 2021 en vrijdag 7 mei 2021.
Locatie: dorpshuis de Schakel van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Geen gebruik maken van automatische incasso? Kom dan deze avonden de
ledenkaart ophalen.
Automatische incasso al ingeleverd? De ledenkaart wordt bij je thuis afgeleverd.
Feest in juni 2021:
Vrijdagmiddag 18 juni - activiteit kinderen tot groep 8
Vrijdagavond 18 juni - jeugd middelbare school tot 18 jaar
Zaterdagmiddag 19 juni - fietstocht
Zaterdagavond 19 juni - online bingo/quiz
Feest in oktober 2021:
Bewaar je ledenkaart goed voor de feestavonden in oktober!!
Vrijdagavond 15 en zaterdagavond 16 oktober feest in de tent!
Hopelijk tot dan!
Namens alle leden van de Feestcommissie van Koekange
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Ombudsman heeft één formeel klachtonderzoek in 2020
Net als voor iedereen is 2020 ook voor de ombudsman Maas van Egdom
een bijzonder en ook ingewikkeld jaar is geweest. Persoonlijke contacten in
de spreekkamer zijn nauwelijks mogelijk geweest en het merendeel van de
contacten gingen via de telefoon.
In 2020 is er één officiële klacht behandeld. Dat heeft een kritisch rapport
opgeleverd over de rol van het gemeentebestuur bij een omgevingsvergunning.
Daarnaast zijn er meerdere vragen of klachten binnen gekomen. Deze vragen
gingen over een zeer breed scala aan onderwerpen, zoals: de gemeentelijke
aanpak van de eikenprocessierups, standplaats van vuilcontainers, afhandeling van omgevingsvergunningen, onderhoud van wegen en fietspaden,
teruggave van ten onrechte betaalde belastingen, uitvoering van jeugdzorg
en de bemiddeling bij overlast van bomen.
De ombudsman is een onafhankelijk orgaan waar inwoners van de gemeente
vragen of klachten over bestuurders of ambtenaren van de gemeente kunnen
neerleggen. De ombudsman bemiddelt tussen inwoners en gemeente, kan
onderzoek doen uit eigen beweging en behandelt officiële klachten.
Elke maand is er spreekuur, hier kunnen inwoners terecht met klachten, vragen of zorgen. Kijk voor data en tijden op dewolden.nl/ombudsman.

  
  
  
  
  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
  
  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
  
    
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Bel  gerust!  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
•IBX kuur van €Bel  gerust!  
70,00
NU voor € 65,00
        natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
  
  
(herstel
van de natuurlijke
nagel)
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
Bel  gerust!  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
behandeling
nieuwe
methode
       •Niet nagelbijt
  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

Mei maand Actie!

       
  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
zonder
gel van €145,00 Nu voor € 108,75
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

(beide behandelingen zijn geschikt voor in de
zorg en voor mannen)
  
•Cadeaubon ook mogelijk vanaf €10,00   
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
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A Case Of B e aut y h ee ft ee n n ieu we n aam:

LEUKE KADO-SETS
A Case Of B e aut y h ee ft ee n n ieu we n aam:
VOOR MOEDERDAG
A Case Of B e aut y h ee ft ee nA nCieausewO
e nf aBaemau: t y h ee ft ee n n ieu we n aam
B� ONS VERKR�GBAAR!
A Case Of B e aut y h ee ft ee n n ieu we n aam:

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Tel. 0522 45 25 10, Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl

S c h o o n h e i d s s a l on & p ed i cu r e

|

|

OPENINGST�DEN:
Weer wi lle 17 7961 LV Ru iner wold 06 52273961
Maandag gesloten
i nf o@ footandbeauStcyhcoaroen.nhle id sf soaoltoannd&bepaeudtyi ccuarree .nl
Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur
Woensdag: 08:30 - 17:30 uur S c ho o n he id ssal on & p ed i cS
ucreho o n he id ssal on & p ed i cu re
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur
S c ho o n he idW
sseael rowni ll&e 1p7ed i7c9u6re1 LV Ruinerwold 06 52273961
Vr�dag: 08:30 - 17:30 uur
fwoo@
alen6d15b72e2
au77
t3y99c66
a1
r1eL.nVl Rufionoertw
anodld
beau0ty6c5ar2e2.n7l39
eledfrowoitl0
Weer wi lle 17 7961 LV Ru inienrW
Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur
@
ca9r6e1.nl f ootandbeau tycare .
i nf oW
@efoerowtai lnledb1e7au ty7c9a6
r e1.nLlV Rfuoiionntefao
dobfloedo
autatn
y0cd6abr5eea2.un2tl7y3
rnw

|

|

|

|

|

i nf o@ footandbeau tycar e.nl

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

|

|

|

|
| footandbeautycare.nl

• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

|

|

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal

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

06 125 666 69

Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

|

Vrijheid Suite combineert op 5 mei klassiek en pop
Het Bevrijdingsfestival Drenthe start 5 mei met de Vrijheid Suite, een bijzonder muziekstuk van 45 minuten waarin klassieke muziek gecombineerd
wordt met popmuziek. De professionele musici van het Noordpool Orkest
werken samen met jonge amateurmusici en solisten uit Drenthe aan de
uitvoering van het concert dat vergeleken kan worden met de Night of the
Proms.
De ‘Vrijheid Suite’ wordt op 5 mei om 12.00 uur live via het streamingskanaal van
RTV Drenthe uitgezonden vanuit De Nieuwe Kolk in Assen. Het orkest bestaat
uit twintig Noordpool musici, twintig jonge amateurmusici en negen solisten.
Componist en pianist Reinout Douma schreef het Bevrijdingsdagconcert op
basis van de liedjes die jonge poptalenten uit Drenthe aandroegen. Hun liedjes worden verweven met de muziek van strijkers en blazers en soms het volledige orkest. Door de samenwerking tussen professionals en amateurs en
klassiek muziek en popmuziek ontstaat er voor Drenthe een uniek concept.
Sneltesten
Een groot orkest laten spelen in tijden van corona vergt veel logistieke voorbereiding door de organiserende partijen ICO en Stichting Kunst & Cultuur.
Zo hebben de musici de afgelopen weken individueel, in secties en allemaal
samen gerepeteerd. Alle deelnemende musici en solisten worden op 4 en 5
mei getest, zodat de Vrijheid Suite op 5 mei veilig uitgevoerd kan worden.
De Vrijheid Suite
is een project
van ICO centrum
voor Kunst en
Cultuur, Stichting
Kunst & Cultuur,
Bevrijdingsfestival
Drenthe en het
Noordpool Orkest
en is mogelijk
dankzij de provincie Drenthe.
Foto: Stichting Kunst & Cultuur (K&C)

Adverteren?

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl
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Prins Bernhardlaan 2
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

WAT VOOR SOORT
KLACHTEN HEEFT U?

zonne-energie

De Berken 11
Koekange
8

Ademhalingsklachten | Gewrichtspijn
Darmproblemen | Stress | Slapeloosheid
Depressie | Pijnbestrijding
Oververmoeidheid | Orthopedie
Hoofdpijn | Burn-out | Angsten
Zenuwstelsel | Spieren | Vermoeidheid
of gewoon voor ontspanning
Voor vragen bel of app vrijblijvend
Weerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold

Weerwille
8 | 9946
7961
LV Ruinerwold
Tel.: 06 - 4971
| berty@jkwant.nl
Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nl

Informatie
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:
c.b.s. Joh. Frisoschool:

Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel: 451511
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384

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.
Gratis af te halen:
Elektrische fiets lang laag damesmodel.
Zeer goede staat. Accu moet vernieuwd worden. Rietje: Sportlaan 9
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.

TUINDEUREN.NET
#HOUTISMOOIER

Tuindeuren Schuifpuien Raamkozijnen Garagedeuren

BRUINSINHOUT.NL
Online bestellen WEBSHOP Ook op voorraad
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Streek- en Natuurproducten
Dorpstraat 51 De Wijk T. 06 83 16 75 91 kaaswinkeldewijk.nl

Iedere vrijdag op de markt in Koekange
Wij hopen u daar te zien en wij hebben voor u
in de maand mei de volgende aanbiedingen:
Voor alle moeders
een kaasje vol liefde,

Roucoulons kaasje
van 220 gram
voor

Goudse EXTRA belegen
van 9.95 euro de kilo
voor de

235

KNALPRIJS
95
van 6 de kilo

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

URZO
Damesmode
Slaapcomfort

Noteboomstraat 7
7941
XD Meppel
Bedrijfskleding
T 0522 - 25 28 21
Regenkleding
www.urzo.nl

Huishoudtextiel
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tel. 05220 - 61022

GORDIJNEN
ZONWERING

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij verhuize
n
medio 2021 na
ar
industrieterr
ein
Blankenstein

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud
Heeft u iets te vieren?
Zoekt u een vergaderlocatie?
Denk aan onze Hooiberg.
Als het weer mag.

Voor aluinzorg
uw t

Komende activiteiten:
9 mei Moederdagontbijt afhalen
of bezorgen
Landgoed diner (onder voorbehoud)
21 mei, 18 juni

www.welgelegen.com
0522-451771

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl

Agenda
5 mei
15 mei
19 mei
29 mei
2 juni
16 juni
30 juni
14 juli
10-13 aug.
25 aug.

De Koegang nr. 9
Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur
De Koegang nr. 10
Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur
De Koegang nr. 11
De Koegang nr. 12
De Koegang nr. 13
De Koegang nr. 14 - laatste Koegang voor de zomerstop
Sport- en Cultuurkamp; org. Welzijn De Wolden
De Koegang nr. 15

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave
19 mei 2021
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 13 mei 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
Klachten bezorging: Drukkerij Kleen, 0522 255449
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4 STUKS
Kleine perkplanten
o.a. Petunia’s, Geraniums, Fuchsia,
Begonia en Spaanse Margrietjes
per stuk 1.50

Extra grote hangen groenteplanten

o.a. Petunia, Calibrachoa mix en
hangpotten, Parade mix terraspot
en grote groenteplanten, per stuk 9.-

XXXL hangpot
Moederdag
per stuk

5.-

Hang- en
terrasplanten

o.a. hangpotten met Petunia’s,
Calibrachoa mix en Fuchsia hangplanten
in hangpot, Calibrachoamix en mix van
terrasplanten, per stuk 7.-

2 STUKS

15.-

10.-

2 STUKS

10.-

2 STUKS
Geranium
Moederdag
per stuk 3.-

5.-

2 STUKS
Sixpack pink
kisses Moederdag
per stuk 6.-

10.-

