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Paddestoelen

Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

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

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Berghuizen			
3 nov. 19.30 uur Ds. J.W. Muis		
dankdag
7 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis		
ZWO
14 nov. 10.00 uur Gerda van Vliet
Geesbrug
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
3 nov. 19.30 uur Ds. A. v.d. Sloot
7 nov. 14.00 uur Ds. R. Meijer
14 nov. 14.00 uur Ds. J. Dunnwind
Protestantse Gemeente Koekange
7 nov. 9.30 uur
Ds. J. Stap
14 nov. 9.30 uur
Ds. J. Woltinge

Zwolle

Iedere zondag om 09.30 uur wordt in onze dorpskerk een onlinedienst gehouden. 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
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Stukje Natuur zwarte soldatenvlieg
Hoewel ik biologie gestudeerd heb en enkele biologische onderzoeken heb
mogen uitvoeren, heb ik door omstandigheden mijn werkbare leven voor
het merendeel bij de politie doorgebracht. Overigens met veel plezier. Niet
in de actieve dienst maar bij de ondersteuning, waaronder als programmeur
van software voor de politie. Ik kwam daarbij met allerlei afdelingen binnen
de politie in contact. Vooral het contact met afdeling Forensisch Onderzoek
heb ik altijd interessant gevonden. Mede omdat er binnen deze afdeling een
specialistische tak bestaat onder de naam forensische entomologie. Deze
specialisten kunnen aan de hand van de gevonden insecten op een lijk bepalen wanneer dat persoon is overleden.
Een van die insecten is de zwarte soldatenvlieg, ook bekend onder de naam
wapenvlieg. Die naam doet misschien gewelddadig aan, maar dit beestje is
totaal ongevaarlijk. Een volgroeid insect heeft namelijk geen stekende of bijtende monddelen en kan slechts alleen drinken. Hij moet het vooral van zijn
larvale stadium hebben. Die brengt hij in allerlei soorten organisch materiaal
door, zoals bijvoorbeeld mest of rotte tomaten. Maar dat kan evengoed een
lijk zijn in staat van ontbinding.
De zwarte soldatenvlieg komt van oorsprong uit de tropische en subtropische zones van Zuid- en Noord-Amerika. In Nederland is het een zeldzame
verschijning, in de vrije natuur is hij slechts enkele keren waargenomen. Qua
uiterlijk lijkt hij wel wat op een wesp, maar heeft hij slechts twee vleugels,
terwijl wespen er vier hebben. De kleur mag niet verrassend zijn, zwart voert
de boventoon. Het is een redelijk groot insect met een lengte tot wel twee
centimeter.
In het wild mag de zwarte soldatenvlieg dan zeldzaam zijn, voor de verwerking van organische afvalstromen is hij om dit moment wel in gebruik.
Een vrouwtje kan ruim zeshonderd eitjes per keer in het rottend materiaal
leggen. Uit die eitjes komen larven, die na 22 dagen volgroeid zijn met een
lengte van bijna drie centimeter. Deze larven verwerken ze tot eiwit- en calciumrijk voedsel voor kippen, varkens of kweekvis.
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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Geen tijd, geen zin?

Bestel via
coop.nl
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Bedankt
Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en attenties die ik heb
ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst.
Sientje de Wit

Sinterklaasfeest
Hallo lieve kinderen uit Koekange,
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover, 20 november
komt sinterklaas en zijn pieten ook weer in Koekange. Dit jaar
verwachten we hun om 13.00 uur bij het Hof van Koekange.
Vanaf het Hof van Koekange zullen we een kleine optocht houden,
waarna we weer een mooi feestje gaan houden in het dorpshuis.
De ouders mogen niet mee naar binnen.
Het feest is om ca 14.30 uur afgelopen en mag je buiten wachten om je kind
weer op te halen.
Het sinterklaasfeest is voor kinderen tot en met groep 4.
Tot dan allemaal!
Groetjes, de sinterklaascommissie

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?










ook voor sanitair
 


en onderhoud CV-ketel







Hilco Scheper



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

Stotijn

notariaat & mediation
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

altijd scherp!

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

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
Weerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold

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

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud
Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

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

06 125 666 69

Voor aluinzorg
uw t

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

HAIR
FASHION
KOEKANGE

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
maandag gesloten
dinsdag
8:30-12:00
woensdag 8:30-12:00
donderdag 8:30-12:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag
8:30-12:00
zaterdag
8:00-12:00

en 13:00-17:30
en 13:00-17:30
en 13:00-15:00
en 13:00-17:30

Hairfashion Koekange
Dorpsstraat 17, 7958 RK Koekange
0522 - 45 26 49

WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

Aan alle ondernemers, ZZP’ers en toekomstige ondernemers van Koekange!

Op dinsdag 16 november a.s. om 20.00 uur vindt in het Dorpshuis een
gesprek plaats tussen de Koekanger ondernemers en enkele ambtenaren van
de Gemeente De Wolden.
Doel van het gesprek is om te onderzoeken of wij ondernemers behoefte
hebben aan een bedrijventerrein in Koekange en om met de Gemeente te
kijken of daar mogelijkheden voor zijn. En misschien dat jullie nog andere
punten t.a.v. ondernemen in Koekange aan willen voeren. Kom dan naar
deze avond, want je hebt nu de gelegenheid om je daarover uit te spreken!
Het bestuur van de Ondernemersvereniging Koekange (OVK) nodigt alle
ondernemers, ZZP’ers en toekomstige ondernemers van Koekange uit om
hierbij aanwezig te zijn. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn (mag je wel worden
natuurlijk!).
Deze avond is geïnitieerd door de OVK en er zijn geen kosten aan verbonden.
We horen wél graag of je erbij wilt zijn. Dit kun je aangeven via de mail: ovk.
koekange@gmail.com of bij een van de bestuursleden van de OVK (Suzan de
Boer, Henk Hidding, Erwin Klinge, Marcel Loef, Jack Maat, Sabine Ter Meer,
Paulette Zorn).
Zien we jullie ook?
Hartelijke groet,
De OVK
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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

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
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- 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

Historische vereniging De Wijk-Koekange
Oude foto’s
Op zaterdag 27 november a.s. van 10.00-16.00 uur is het mogelijk foto’s van
vroeger die u met ons wilt delen te laten scannen. U bent welkom in dorpshuis De Schakel met uw oude foto(’s), deze worden ter plekke gescand en
u kunt de originele(n) weer mee naar huis nemen. Alles uit vroeger tijden is
welkom, zoals foto’s van personen, gebouwen, straten, schoolfoto’s of van
verenigingen. Indien u foto’s meeneemt graag alvast op papier vermelden
wie op de foto(s) staat. Bijvoorbeeld: naam, geboortejaar, adres etc.
Indien u verhinderd bent op deze dag mag u altijd contact met mij opnemen zodat ik uw foto’s op een nader te bepalen tijdstip kan scannen (Freek
Heuvelman, 06-2924 0658). U bent ook altijd welkom op vrijdagmiddagen
van 14.000 tot 16.00 uur in ons onderkomen in de Molen,
Dorpsstraat 65-b te De Wijk.
Kiekiesdag
Tevens zal er op zaterdag 27 november a.s. van 10.00 – 16.00 uur een deel
van ons fotoarchief uitgestald staan in het dorpshuis zodat een ieder zelf
kan snuffelen in onze fotoboeken. Zoals bijvoorbeeld foto’s van personen uit
vroegere tijden, schoolfoto’s, foto’s van verenigingen etc.
Graag zien wij u op zaterdag 27 november a.s.
De entree is gratis en de koffie/thee staat klaar.
Historische vereniging De Wijk-Koekange

STICHTING DORPSHUIS
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Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange

Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

Het is onstuimig weer als ik laat in de avond mijn auto parkeer
bij het verzorgingshuis. Ik trek een sprintje naar de voordeur van
de centrale hal. Eenmaal binnen zoek ik naar het juiste kamernummer. Nadat ik heb aangebeld wordt er opengedaan door
een kleine, kortdate vrouw met een lange grijze vlecht: ‘Kom
maar gauw binnen, zal ik je jas aannemen?’
Met twee stappen staan zij en ik midden in het kleine kamertje,
wat helemaal gevuld is. ‘Ik zal je voorstellen aan mijn twee
zussen en onze partners.’ Vijf gezichten kijken me aan. In de
zussen herken ik geen enkele overeenkomst. Drie totaal
verschillende types en dat doet me stiekem even glimlachen.
Ze zitten op allemaal verschillende soorten stoelen, op een
krukje en in de vensterbank, rondom het bed waarin hun
moeder en schoonmoeder eerder die avond is overleden.

Op tafel staat een brandend kaarsje en een lege fles rode wijn. ‘Het was maar één fles hoor.’
Het klinkt als een verontschuldiging. ‘Maar, zo hebben we talloze keren bij haar gezeten en
geproost op hoe goed we het samen hadden.’ De middelste van de zussen zoekt oogcontact
met me.‘Prachtig toch, om dat ook op dit moment te doen?’ zeg ik. Ze lacht opgelucht:
‘Ik dacht even, wat zal ze wel niet van ons denken?’ Het ijs is gebroken. Er volgen prachtige
verhalen over hun moeder, die muziekdocente was, ontzettend creatief maar bovenal heel
zorgzaam. En dat heeft ze doorgegeven aan haar dochters. Oudste is werkzaam in de zorg.
Met haar was een kleed ik haar moeder. Wanneer die in haar kist ligt, gaan haar dochters er
omheen staan. Het duurt maar even en dan heeft moeder het kleedje dat ze zelf heeft
gehaakt over zich heen en in haar handen de blokfluit die ze zo’n groot deel van haar leven
met plezier heeft bespeeld. De dochter met de vlecht heeft een bloemenzaak. Ze kent veel
mensen en regelt in no time dat we voor het afscheid de kampeerboerderij van vrienden
mogen gebruiken. Uiteraard zorgt zij ook voor een fantastisch bloemstuk. Jongste dochter
kookt graag . Van haar komen alle heerlijke hapjes die tijdens de plechtigheid door enkele
buurmeisjes worden geserveerd. Het afscheid is informeel. Er zijn talloze verhalen, op de
achtergrond klinkt prachtige muziek, er zijn foto’s en er is wijn. Natuurlijk is er wijn.
DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid
samen vorm geven aan een passend afscheid.

Voor het melden van een overlijden
dag en nacht bereikbaar:
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl
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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.

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

Agenda
5 nov. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
6 nov. Kaboutervoetbal Vitesse'63 - 9.00 uur
6 nov. Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
9 nov. Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
16 nov. 	Gesprek tussen ondernemers en gemeente De Wolden - De Schakel 20.00 uur
17 nov. De Koegang nr. 21
19 nov. Landgoed diner – Landgoed Welgelegen – 18.30 uur
19 nov. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
20 nov. Kaboutervoetbal Vitesse'63 - 9.00 uur
20 nov. Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
1e vr. v.d maand

Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave
17 november 2021
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 11 november 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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De Oorsprong uut Drenthe
is GEOPEND!
Wij zijn Melkveehouderij Tijmens en zijn begonnen
met de verkoop van zuivelproducten.
Ook verkopen we vlees van ons eigen bedrijf.
Tevens is er dagverse melk te verkrijgen uit onze melktap!
U heeft vast ons tuinhuisje wel zien staan waar dit te verkrijgen is.
Al onze producten zijn nu in omschakeling naar biologische producten
waar we hard mee bezig zijn, maar dat heeft nog even tijd nodig.
Hierbij een greep uit ons assortiment:

Zuivel

Vlees

• Kefir, naturel en in de smaak framboos
• Boerenyoghurt, naturel en met aardbei
• Caramelvla met zeezout
• Vanilleyoghurt
• Chocoladevla etc.

• Gehakt
• Worstjes
• Ribeye
• Runderlap
• Biefstuk
• Hamburger etc.

Kom een kijkje nemen en laat u verrassen
Het is allemaal zelfbediening en betalingen kunnen zowel contant
als via een betaalapp gedaan worden!
Alle dagen in de week geopend

Voor vragen kunt u contact opnemen
met 06 50 56 82 97 / 06 53 60 67 77

Melkveehouderij Tijmens

Eggeweg 34, Koekange

