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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

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

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

- 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

Stukje Natuur meidoorn

In zowel de natuur als in tuin en park zijn er een aantal struiken met in hun 
naam een onaangenaam element. Ik heb het over de doorn en qua struiken 
bedoel ik de meidoorn, sleedoorn, duindoorn en vuurdoorn. Een doorn is een 
tot een scherpe punt omgevormd uiteinde van een tak. Dit in tegenstelling 
tot de stekels van een roos, die zitten min of meer verspreid op de stengels 
en kun je er relatief gemakkelijk afbreken. Bij doornen is dat heel wat lasti-
ger en maakt het snoeiwerk van een dergelijke struik een stuk vervelender. 
Hoewel de soorten vaak als struik voorkomen kunnen ze in sommige geval-
len uitgroeien tot een kleine boom.
Van de vier genoemde struiken is de meidoorn het meest algemeen en komt 
in heel ons land voor. De sleedoorn komt eveneens op veel plekken voor, 
maar in mindere mate op de zware kleigronden. Het spreekt voor zich dat 
de duindoorn vooral in onze duinen te vinden is. De wilde variant van de 
vuurdoorn is zeer zeldzaam, cultuurvariëteiten uit Zuidoost-Azië zie je vooral 
in tuinen.
De meidoorn is belangrijk voor allerlei organismen. Het biedt bescherming 
en nestgelegenheid, in het voorjaar produceren de bloemen stuifmeel en 
nectar en in het najaar dienen de bessen als voedsel. Niet alleen de natuur 
heeft baat bij deze struik, in het verleden diende de meidoorn als afscheiding 
tussen akkers en weiden.
Toen ik in de jaren negentig in Engeland woonde, heb ik mij kunnen bekwa-
men in het ouderwets leggen van meidoornhagen. Op gegeven moment 
is een meidoornhaag te hoog en te breed uitgegroeid. Van elke meidoorn 
snoeiden we de uitstekende takken, totdat er een enigszins kale stam over-
bleef. Die stam hakten we dan voor driekwart doormidden waarna we alle 
stammen in de lengte van de haag over elkaar platlegden. Vergelijk het 
met omgevallen dominostenen. In het daarop volgende voorjaar konden de 
nieuwe uitlopers uitgroeien tussen de platgelegde stammen en had je weer 
een keurig afscheiding.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

BEDRIJF OVERNEMEN OF STARTEN?

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

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

altijd scherp!altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

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. 

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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

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

Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nl

WAT VOOR SOORT 
KLACHTEN HEEFT U?

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
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Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
18 juli 14.00 uur Ds. A. Minnema
25 juli 14.00 uur Ds. P. de Haan
  1 aug. 14.00 uur Ds. Dunnewind
  8 aug. 14.00 uur Ds. Woudt
15 aug. 14.00 uur Ds. Smit
22 aug. 14.00 uur Ds. Oosterbroek

Gereformeerde kerk Berghuizen   
18 juli 9.30 uur Ds. Mark de Jager Groningen 
25 juli 9.30 uur Ds. A. van Zetten Ruinerwold 
  1 aug. 9.30 uur Ds. Jan Kooistra Dwingeloo 
  8 aug. 9.30 uur Ds. D. van de Wetering Epe 
15 aug. 9.30 uur Ds. J.W.Muis  
22 aug. 9.30 uur Ds. J.W.Muis  
 
Protestantse Gemeente Koekange
18 juli 9.30 uur Ds. H.J.R. van Setten-Ruhrwiem Ruinerwold 
25 juli 9.30 uur Ds. B. Metselaar Beilen 
  1 aug. 9.30 uur Drs. B. Wiegman Assen 
  8 aug. 9.30 uur Ds. R. Gosker De Wijk 
15 aug. 9.30 uur Ds. B.v.d. Brink-Smit IJhorst 
22 aug.  9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf Koekange 

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

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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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 

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

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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Ecologisch bermbeheer
 
De manier van beheren van de bermen langs de gemeentelijke wegen heeft 
tot doel dat de natuur meer kans krijgt om zich te ontwikkelen. De bermen 
bieden ruimte aan kruiden, grassen en dieren en verbinden hun leefgebie-
den. Dat is ecologisch bermbeheer. Het beheren gebeurt alleen op plekken 
waar geen risico’s zijn voor de verkeersveiligheid.
 
Vergroten ecologisch bermbeheer 
De Wolden gaat in 2022 het aantal bermen dat op ecologische wijze wordt 
beheerd verdubbelen. Het gaat van 20 naar 44 procent. De Wolden gaat 
inzetten op bermen die als kansrijk worden gezien voor ecologisch berm-
beheer. De focus ligt daarom op de bermen die zich binnen vijf tot tien jaar 
ecologisch kunnen ontwikkelen en een verbinding tussen natuurgebieden 
vormen.
 
Kansrijke bermen
Door het ecologisch bermbeheer krijgen dieren, insecten en vlinders, ver-
schillende kruiden en grassen de ruimte om te leven langs de wegen. Het 
zorgt voor meer variatie, betere biodiversiteit en minder verstoring van de 
berm. Er komt dus nieuwe ruimte voor meer diverse soorten insecten en 
planten. Dat heeft bijvoorbeeld weer positieve gevolgen voor planten en 
landbouwgewassen die voor hun bestuiving van bijen afhankelijk zijn. Of 
voor bijvoorbeeld de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. 
 
Maaien
Traditioneel beheerde bermen worden tweemaal per jaar geklepeld, en uit-
zichthoeken worden nog twee keer per jaar extra gemaaid. Afhankelijk van 
de schraalheid van de berm moet een ecologische berm één of twee keer 
per jaar gemaaid worden. Momenteel worden alle ecologische bermen nog 
twee keer per jaar gemaaid. Een aantal bermen bevindt zich echter in een 
dusdanige ecologische situatie dat het aantal maaibeurten teruggebracht 
kan worden.
 
Gemeentebermen niet zelf maaien
Doordat De Wolden haar bermen steeds meer ecologisch beheren komen 
de bermen er hierdoor wel anders uit te zien. We zijn gewend aan strak 
gemaaide bermen en nu laten we de natuur meer zijn gang gaan. Voor som-
mige mensen zal dit erg rommelig lijken. Maar zoals gezegd door het anders 
maaien willen we dat bepaalde bloemen en dieren terugkomen. Ga daarom 
niet op eigen initiatief de gemeentebermen maaien of klepelen. Hoewel dit 
veelal goed bedoeld is, brengt dit risico’s met zich mee voor de biodiversi-
teit. 
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Bestel via
coop.nl

Geen tijd, geen zin?
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Oproep activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren

Er mogen weer meer activiteiten georganiseerd worden, ook voor kinderen 
en jongeren. De website in De Wolden met activiteitenaanbod voor kinderen 
en jongeren is www.actiefnaschooltijd.nl. Na de zomervakantie zal het KC 
team bestaande uit jongerenwerkers, schoolmaatschappelijk werk, sport- en 
cultuurfunctionarissen de website actief gaan promoten op de scholen mid-
dels een filmpje, sociale media, banners en het uitdelen van een presentje 
aan alle leerlingen. Daarom de oproep aan alle aanbieders van activiteiten 
voor kinderen en jongeren om het aanbod dat ze hebben op de website te 
zetten. Via de website kunnen deelnemers zich ook eenvoudig aanmelden 
voor de activiteiten. Het plaatsen van activiteiten voor aanbieders is geheel 
kosteloos en dus gratis promotie voor de activiteit. Heeft u vragen? Mail dan 
naar info@actiefnaschooltijd.nl. 

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

Te koop,  gevonden e .d .

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 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449  |  drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
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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

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

SScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnllSScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree
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iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll
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iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll
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WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll

SScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll
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In format ie

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

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

Gesloten van 
24 juli t/m 14 augustus.
Maak tijdig uw afspraak om 

teleurstellingen te voorkomen.

Dorpsstraat 63 | 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406

www.annekehairandbeauty.nl
info@annekehairandbeauty.nl



Agenda

14 juli De Koegang nr. 14 - laatste Koegang voor de zomerstop

23 juli  Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur

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 25 augustus 2021
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 19 augustus 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

De wijkbeheerders 
van Buurtteam de Wolden:
Zijn het eerste aanspreekpunt voor signalen die te maken 
hebben met de leefbaarheid in de gehele openbare 
ruimte. Dit kunnen fysieke verstoringen, meldingen en 
wensen zijn die vanuit de samenleving komen. Werken 
samen met de bewoners in een wijk, buurt of straat aan 
ideeën om de leefbaarheid te vergroten.

Contactgegevens:
Wijkbeheerder Noord is Rob Feijen: 
r.feijen@dewoldenhoogeveen.nl
Wijkbeheerder Zuid is Natascha Koestal: 
n.koestal@dewoldenhoogeveen.nl
buurtteam@dewolden.nl -  0528 37 86 86

Fijne Zomer!


