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Het eerste gras is weer van het land, 
waar de ooievaars dankbaar gebruik 
van maken. En de eerste aardappelen 
zitten weer in de grond.
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
23 mei  Pinksteren / gezamenlijke dienst Koekange, Ruinerwold, IJhorst/de 

Wijk en Berghuizen
30 mei Dhr.K.de Lange Marknesse

Iedere zondag om 09.30 uur wordt in onze dorpskerk een onlinedienst gehou-
den. De diensten zijn te volgen via http://koekange.protestantsekerk.net/
Klik op: online meekijken. De diensten zijn op elk willekeurig moment terug te 
kijken. De site is ook te vinden via koekange.info/dorpskerk-koekange

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 

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

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE



3

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Vogelherinneringen vogelreis Kenia eerste deel

De volgende passage uit mijn boek “Mijn vogels, belevenissen van een voge-
laar” gaat over een vogelreis naar Kenia in 1990.

Vanuit de lommerrijke en enigszins vochtige omgeving van Mount Kenya ver-
trekken we in noordelijke richting naar het veel drogere Samburu National 
Reserve en het Buffalo Springs National Reserve. Deze parken liggen aan 
weerszijden van de Ewaso Ng’iro River. We overnachten daar een paar nach-
ten in luxueuze tenten van een resort. Heel bijzonder om ’s nachts in een tent 
te slapen, met in de verte het gebrul van leeuwen. 
Een ander biotoop, dus logischerwijs andere vogels en dieren. Qua dieren 
vallen de spiesbok en de girafgazelle op. We zien ze beiden elke dag. De 
spiesbok heeft een prachtige zwart-witte kop met lange geringde hoorns en 
de girafgazelle is opvallend vanwege zijn extreem lange nek. Bij de vogels 
vallen deze dagen een aantal wevervogels op. Deze zijn bekend vanwege de 
ingenieuze manier waarop zij hun nesten bouwen, vaak hangend aan het 
uiteinde van een tak. Aangezien het terrein waar we verblijven relatief open 
is met verspreid staande bomen, vallen hun nesten extra op. Vooral omdat 
er soms tientallen nesten in een boom hangen. In Kenia kunnen we ruim 
dertig wevervogels verwachten, maar in deze twee parken zien we slechts 
een klein deel daarvan. Ik beperk me tot de witkopbuffelwever, de goudwever 
en de roodbekwever. Hun uiterlijk is voor een deel uit de naam te herleiden. 
Naar het schijnt is de roodbekwever de meest talrijke vogel op aarde, naar 
schatting anderhalf miljard exemplaren. De meest talrijke wilde vogel moet 
ik zeggen, want van de gedomesticeerde kip lopen er zo’n 24 miljard rond. 
Maar dat is een heel ander verhaal. De hoogste score van deze drie dagen is 
142 vogels en 21 dieren op één dag.

Uit het hoofdstuk “Vogelreis Kenia” pagina 54-55.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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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

Speeltuinvereniging de Hommel – NL Doet

De afgelopen periode is de speeltuin goed in gebruik 
geweest. Door de coronasituatie is het een plek gewor-
den waar velen gebruik van gemaakt hebben. Hier zijn we 
natuurlijk hartstikke blij mee!
Door al dat spelen is er ook wat rommel ontstaan. En de 
natuur gaat gewoon lekker zijn gang. Daarom kan de speel-
tuin wel een opruimbeurt en opknapbeurt gebruiken.
Dit gaan we dan ook doen op zaterdag 29 mei van 9.30 uur 
tot 16.00 uur in samenwerking met NL Doet.

We willen deze dag graag de speeltuin een goede opruimbeurt geven, zodat 
we weer in een schone en opgeruimde speeltuin kunnen spelen. 
Naast het opruimen en schoonmaken gaan we ook een aantal speeltoestel-
len voorzien van een nieuwe verflaag en waar nodig de toestellen repareren.
Dit kunnen wij, als bestuur, natuurlijk niet alleen. Hierbij zouden we jullie 
hulp goed kunnen gebruiken. Vele handen maken licht werk. 

Vind je het leuk om ons te komen helpen, dan ben je van harte welkom 
29 mei. Wel is het handig om zelf even wat tuingereedschap mee te nemen.
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Prima Life onderdeel samenwerking sportakkoord Koekange
 
Prima Life Fysiotherapie, Fitness en Arbeid & Gezondheid zal een bijdrage 
gaan leveren aan de vitaliteit en fitheid van de inwoners van Koekange. Vanaf 
1 april zijn ze aangesloten bij de deelnemende partijen rondom het sportak-
koord Koekange. Fysiotherapeut Mart Kruithof van Prima Life is enthousiast: 
“Bij Prima Life werken we met een team van gespecialiseerde fysiotherapeu-
ten, fitness coaches, leefstijl coaches en adviseurs in Arbeid en Gezondheid 
voor werkgevers en werknemers, omdat we het belangrijk vinden dat ieder-
een, van jong tot oud, de mogelijkheid heeft om in zijn of haar eigen dorp 
lichamelijk actief te zijn”. Samenwerken met sportclubs en verenigingen uit 
het eigen dorp is een van de doelstellingen van het sportakkoord, zodat er 
een breed sportaanbod in de buurt blijft. Volgens Mart draagt een gezond 
en vitaal lichaam bij aan het gelukkige leven, of je nou een topsporter of een 
50-plusser bent: “Bij Prima Life willen we helpen het beste uit je lichaam te 
halen en dus het beste uit het leven”! 
Prima Life heeft vestigingen in: Ruinen, Meppel, Zuidwolde en Nijeveen. 
De gezamenlijke verenigingen en sportaanbieders zijn blij met het toetreden 
van Prima Life. De wijze waarop deze organisatie meedenkt, bereid is om ini-
tiatieven op te pakken geeft veel vertrouwen en met name het ondersteunen 
van verenigingen welke het doorgaans met hun vrijwilligers moeten doen, is 
ook voor hen een welkome aanvulling.

 
 

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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

Eggeweg 30  
7958 PL  Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl
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Coop Scherff is lokaal betrokken op vele manieren en om dit meer 
te laten zien gaan we hier via de Koegang meer over vertellen

Deze week een lokale leverancier: “Uut ’t Veld”
Wie zijn wij?
Wij zijn familie Emmink en onze boerderij ligt tussen de Staatsbossen 
en het Reestdal in. Wij houden ons bezig met het fokken van het Franse 
vleesras Blonde d’Aquitaine. Het zijn mooie, grote, elegante dieren met 

een goede bespiering en een 
zeer constante vleeskwaliteit.
Onze dieren lopen bijna jaar-
rond buiten, alleen in de winter 
gaan ze op stal. Op de boerde-
rij zijn de dieren gehuisvest in 
ruime hokken met stro. De voe-
ding van de dieren wordt door 
onszelf verbouwd en aangevuld 
met krachtvoer.

De kalveren blijven ± 7 maanden 
bij de moeder. De stierkalveren 
worden daarna afgemest en ver-
kocht als 2 sterren Beter leven 
vlees. De vaarskalveren worden 
weer ingezet als fokdier om zo 
de veestapel op niveau te hou-
den. De koeien die uit de fok-
kerij gehaald worden mesten we 
af en dit vlees wordt verkocht in 
onze boerderijwinkel en enkele 
supermarkten. Er worden dus uitsluitend vrouwelijke dieren geslacht 
voor de verkoop. Dit is een bewuste keuze, omdat vrouwelijk vlees rijper, 
malser en smaakvoller is.

&
Scherff
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Het Vlees
Wij brengen de dieren zelf naar de kwaliteitsslager. Als de koe geslacht 
is, dan wordt het vlees als karkas 10 dagen in de koelcel gerijpt om 
vervolgens verwerkt te worden. Dit besterven is heel belangrijk voor 
het vlees. Dit is een natuurlijk proces en bevordert de smaak, malsheid, 
houdbaarheid, stevigheid van het vlees.

Na dit proces wordt de koe uitgebeend en klaargemaakt om er allerlei 
producten van te maken. Dit gebeurt in een gekoelde schone ruimte. Het 
verse vlees wordt vacuüm verpakt, voorzien van etiket en daarna diep 
ingevroren.
Onder de naam Uut ’t Veld echt Boerderijvlees is het vlees in handige 
porties. 

Verkrijgbaar bij Coop Scherff in Koekange

“Het goede leven wat wij onze dieren bieden, proeft u terug in de smaak 
van het vlees. Het vlees is mager, mals en gemakkelijk te bereiden” 

Gert Emmink
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aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Prins Bern ardlaan 2

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.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

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
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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

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: € 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender  € 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) € 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina € 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

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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Ontwerp | Druk | Print | Reclame www.kleen.nl

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 € 22,15 € 20,00 € 18,35 € 16,80

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

1/1 pagina 125 x 185 mm € 72,45 € 70,80 € 69,20 € 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 € 75 per uitgave excl. 21% BTW.

Noteboomstraat 68   

7941 XA  Meppel

Telefoon 0522 255 449   

drukkerij@kleen.nl

www.kleen.nl

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

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

Kijk op:

Wandel en/of fietstocht Pinksterweekend

Speeltuinvereniging de Hommel en Dorpshuis de Schakel 
organiseren in het Pinksterweekend 22, 23, 24 mei een 
wandeltocht en/of fietstocht.
U bepaalt zelf wanneer (dag en tijdstip) en hoe vaak u 
loopt of fietst.
Wij hebben voor u 2 routes uitgezet:
De ‘binnen de kern’ wandeltocht, deze is ong. 3 km (rode 
pijlen) en is voor iedereen, en zeker geschikt voor kinder- en wandelwagens.
De “buiten de kern’ fiets- of wandeltocht, deze is ong. 18 km (gele pijlen). 
Dit is voor iedereen die wat langer de benen wil strekken.
ZaandeWandel - Zaans Natuur & Milieu CentrumTIP: wandelend, fietsend, te 
paard, of…….

De Regels:
Start: vanaf de hoofdingang van speeltuin de Hommel (Pr. Bernhardlaan)
• Route is geheel bepijld (laten hangen a.u.b.)
• Vragen en opdrachten onderweg
• U neemt zelf papier en pen mee
•  Noteer hierop uw naam, adres, telefoonnummer, de route en het vervoer-

middel
• Noteer hierop alle antwoorden op de vragen en opdrachten
•  Finish: brievenbus bij de hoofdingang van Dorpshuis de Schakel (inleveren 

mogelijk tot dinsdag 25 mei 12:00 uur)
• Voor elke route is er een leuke prijs!

Succes!!!
Oja, het is geheel gratis...



Agenda

19 mei De Koegang nr. 10
22-24 mei  Wandel- en/of fietstocht; org. De Hommel en De Schakel - start 

hoofdingang speeltuin
29 mei Speeltuinvereniging De Hommel; NL Doet - 9.30-16.00 uur
29 mei Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur
  2 juni De Koegang nr. 11
16 juni De Koegang nr. 12
30 juni De Koegang nr. 13
14 juli De Koegang nr. 14 - laatste Koegang voor de zomerstop
10-13 aug. Sport- en Cultuurkamp; org. Welzijn De Wolden
25 aug. De Koegang nr. 15

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 2 juni 2021
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 27 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

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
        uw tuinzo

rg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

Ontwerp, aanleg en onderhoud

- 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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