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Volop bouwactiviteit aan de Sportlaan.

Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

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

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Berghuizen			
30 jan. 10.00 uur mw. ds. G. van Vliet Geesbrug
5 feb. 19.00 uur Dienst in 't Vonder		
?Heilig Avondmaal?
6 feb. 10.00 uur dhr. ds. J.W. Muis
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
6 feb.
14.00 uur 	Ds. Smit            		
Zuidwolde
Protestantse Gemeente Koekange
30 jan. 9.30 uur Ds.H.J.R. van Setten-Ruhrwiem
6 feb. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf

Ruinerwold

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 sterrenbeelden
Op onbewolkte nachten, bij voorkeur in de winter, staat er een rijke schare
aan sterren aan het firmament. Regelmatig beweegt de Maan zich door dit
spektakel en sommige planeten zijn op gezette tijden relatief goed waarneembaar, zoals Jupiter, Saturnus, Venus en Mars. Overdag staan er evengoed sterren aan de hemel, maar omdat onze ster, beter bekend als de Zon,
dermate krachtig schijnt, is de rest niet te zien.
Sinds het begin van de mensheid zien veel personen in de grote hoeveelheid
lichtpuntjes allerlei patronen, waarvan ze dan een bekend voorwerp of personage kunnen maken. In Nederland is aan de noordelijke hemel het steelpannetje alom bekend. Veel mensen weten nog wel te vertellen dat dit het sterrenbeeld de Grote Beer is. Het broertje de Kleine Beer is meestal ook bekend
en vaak weten ze die nog wel te vinden, maar daarna houdt het vinden van
sterrenbeelden al snel op. Tenzij je astronoom bent, maar dan heb je ook
een bovenmatige interesse in sterren. Immers astronomen zijn in het algemeen wetenschappers, die zich bezighouden met hoe ons heelal er uitziet,
waar hemellichamen zich bevinden, wat de processen en wetmatigheden zijn
die het heelal en zijn inhoud maken wat het is, en hoe het heelal is ontstaan.
Naast de astronomie bestaat er ook de astrologie, ook bekend onder de
naam sterrenwichelarij. Het is geen wetenschap, maar een vorm van waarzeggerij. Het is de benaming voor de leer die de samenhang tussen de stand
van de hemellichamen (vooral planeten en sterren) en het leven op aarde
beschrijft. Ze maken vaak gebruik van de twaalf sterrenbeelden uit de dierenriem. Zo heeft iedereen een eigen sterrenbeeld, dat is het sterrenbeeld
waarin de Zon stond op de dag dat je geboren bent. In veel media kun je
voor jouw sterrenbeeld de horoscoop vinden voor de komende dagen. Zoals
hierboven al vermeld, het is waarzeggerij en ik heb daar helemaal niets mee.
Als iemand mij dan ook vraagt welk sterrenbeeld ik heb, antwoord ik steevast kippenhok.
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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Formaat (bxh)

Zwartdruk
losse
adv.prijs

Zwartdruk
6-10 keer
per jaar

Zwartdruk
12 keer
per jaar

Zwartdruk
iedere
uitgave

1/4 pagina

60 x 91 mm

e 23,25

e 21,00

e 19,30

e 17,65

1/3 pagina

125 x 59 mm

e 32,00

e 29,80

e 28,10

e 26,45

1/2 pagina

125 x 91 mm

e 40,90

e 38,60

e 36,90

e 35,20

2/3 pagina

125 x 118 mm

e 58,50

e 56,50

e 54,80

e 52,85

1/1 pagina

125 x 185 mm

e 76,10

e 74,35

e 72,65

e 70,45

Commercieel agendapunt

e 1,65

Meerprijs voor fullcolour bedraagt € 75 per uitgave excl. 21% BTW.
De Koegang verschijnt 1 keer in de 14 dagen. Oplage ca. 1050 exemplaren.
Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.
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.

Regelvermelding Rubriek Belangrijke Informatie
Prijzen per jaar
5 regels: € 156,00
1 regel: € 37,00
6 regels: € 186,00
2 regels: € 67,00
7 regels: € 216,00
3 regels: € 97,00
8 regels: € 246,00
4 regels: € 126,00
9 regels: € 276,00

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

4

Noteboomstraat 68
7941 XA Meppel

Telefoon 0522 255 449
drukkerij@kleen.nl

Advertentietarieven De Koegang

Advertentietarieven De Koegang 2022

www.kleen.nl
dekei@kleen.nl

Een droom komt uit
Corona heeft er, net als bij iedereen, flink
ingeklapt bij ons. Een deel van ons inkomen
viel weg nu we geen groepen en partijen
kunnen ontvangen in de Hooiberg. Het zet
je stil als mens en als bedrijf. Wij hebben
deze kans aangegrepen om een mooi totaalplan te ontwikkelen. Graag vertellen we
aan gasten over de historie van Landgoed
Welgelegen, de rijksmonumentale boerderij
en de landerijen. Gasten vinden dat interessant maar het lukt ons niet om iedere
gast alle verhalen te vertellen. Door middel
van informatieborden willen we de geschiedenis voor iedereen toegankelijk
maken. Welgelegen wordt daardoor interessanter voor dagrecreanten.
Onze Hooiberg is de spil in onze activiteiten; de B&B-gasten ontbijten er,
campinggasten komen er, groepen worden er ontvangen en dineravonden
vinden er plaats. Om ook in de toekomst door te kunnen moet de Hooiberg
grondig gerenoveerd worden. Dat betekent een grote investering. Op advies
van marketingbureau Ingrid Mascine zijn we gestart met het aanvragen van
een leader subsidie. Na vele presentaties en een boel schrijfwerk hebben we
in november te horen gekregen dat de subsidie wordt toegewezen. Met de
toezegging van de subsidie hebben we de financiering rond gekregen en
kunnen we ook werkelijk ons plan gaan uitrollen.
De Hooiberg wordt verbouwd tot een volwaardige horecagelegenheid, met
terras en parkeerplaats. De voorweide wordt ingezaaid met veldbloemen
zodat een mooi aangezicht ontstaat. 2021 was een spannend jaar en 2022
wordt zeker net zo spannend maar we hebben er ongelofelijk veel zin in om
iedereen vanaf augustus welkom te heten in de nieuwe Hooiberg.
Dieke Bout, Johanna Bol-Bout,
Landgoed Welgelegen

Last van mollen???
Bel Jesse Hummel
06 15 82 12 64
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• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

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

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

Koekanger
Dwarsdijk 5
Koekange

aanleg
onderhoud
renovatie
bestrating
tuinhout
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Gemeente ontvangt subsidie bouw flexwoningen
Gemeente De Wolden heeft € 30.000,- subsidie ontvangen voor de bouw van
zogenoemde flexwoningen voor spoedzoekers. Dit zijn inwoners die veel
moeite hebben met het vinden van betaalbare woonruimte; denk hierbij aan
ouders in scheiding.
Versnelling woningbouw
De druk op de woningmarkt is in onze gemeente, net als in de rest van
Nederland, erg groot. Om de druk op de woningmarkt te verlichten wil
gemeente De Wolden inzetten op woningbouwplannen die op korte termijn
te realiseren zijn. Dat kan bijvoorbeeld door de bouw van tijdelijke woonruimten (flexwoningen) en de transformatie van bestaande gebouwen.
Voor tijdelijke woningen is geen bestemmingsplan nodig. Een (korte) vergunningsprocedure is genoeg. Dit scheelt veel tijd. Bovendien worden de
woningen vooraf in de fabriek gemaakt. Ze zijn daardoor snel te bouwen.
Zes woningen
De druk op de woningmarkt is voor alle woningzoekenden merkbaar, maar
zorgt met name bij de spoedzoekers voor schrijnende gevallen. Om voor
deze doelgroep tot een oplossing te komen, ontwikkelt de gemeente samen
met woningcorporatie Actium een plan voor de realisatie van zes tijdelijke
wooneenheden.
Waar de woningen komen en hoe ze er uit gaan zien is nog niet bekend.
De komende tijd werken Actium en de gemeente de plannen verder uit. De
gemeente denkt aan locaties waar op termijn permanente woningen kunnen
komen. De flexwoningen kunnen daar staan, tot de plannen voor de definitieve woningen klaar zijn. Vast staat in ieder geval dat de woningen verplaatsbaar moeten zijn. De woningen blijven maximaal 10 jaar staan. Daarna
gaan ze weer naar een andere locatie. Het is ook mogelijk dat de woningen
binnen die 10 jaar op verschillende locaties in de Wolden staan.

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

Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
-o
 nderhoud 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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ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

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

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 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

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

tel:

06 125 666 69
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Geen tijd, geen zin?

Bestel via
coop.nl
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Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Gezocht:
Hallo ik ben Jasmijn en ik ben 12, bijna 13 jaar en ik zoek een pony/paard
waar ik 1-2 keer per week op mag rijden. Ik heb 7 jaar rijervaring. Ik hoor
het graag. Tel.nr. 06 20 21 28 48.

Agenda
29 jan? Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
4 feb. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
9 feb. De Koegang nr. 3
12 feb. Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
15 feb. Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
18 feb. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
26 feb. Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
4 maart
Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
8 maart
Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
12 maart
Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
18 maart
Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
Elke dinsdagavond
1e vr. v.d maand

Training Loopgroep Koekange - 19:30 uur
Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur

Let op! In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zou het kunnen zijn dat
bepaalde activiteiten afgelast/opgeschort worden. Voor meer informatie adviseren wij
u contact op te nemen met de organisatie.

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave
9 februari 2022
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 3 februari 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

info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

Mijn warme maaltijd heb ik net op mijn bord geschept als de telefoon
gaat. Aangedaan, maar rustig vertelt de zoon me dat zijn vader is
overleden. ‘Er was geen enkele reden om dit te vermoeden, hij heeft
nog heerlijk in de tuin gewerkt vandaag.’ Ik geef aan dat ik nog even
tijd nodig heb, maar dat ik er met drie kwartier zal zijn. ‘Dat is goed
hoor, we zien je vanzelf,’ zegt hij.
Het huis staat aan een achteraf gelegen zandpad en ik moet even naar
het juiste nummer zoeken. Bij de achterdeur staat een paar klompen.
Als de deur opengaat, word ik welkom geheten door de dochter.
Ze neemt me mee naar binnen en als ik in de woonkamer sta, kijk ik
naar een tafereel wat ik niet had kunnen vermoeden tijdens het
telefoongesprek. Hij zit in de comfortabele stoel waarin hij er tijdens
zijn middagdutje zo onverwacht tussenuit geknepen is.

Zijn werkbroek zit vol met moddervlekken. Daarboven de dikke wollen trui met hier
en daar een slijtagegaatje. Zijn gezin zit, voorzien van koffie en thee, om hem heen. ‘Ga
maar zitten hoor,’ wijst zijn vrouw naar een lege stoel. ‘Ik zal een kopje thee voor je
pakken.’ Terwijl ze naar de keuken loopt, strijkt ze liefdevol over zijn voorovergebogen
hoofd. En waar ik me ter plekke ongemakkelijk begin te voelen over die paar minuten die
ik toch nog heb besteed aan het nuttigen van mijn maaltijd, wordt dat door deze familie
meteen weer weggenomen: ‘Het was zo fijn hier gewoon nog even zo te zitten met
elkaar.’
En dus zitten we ook nu samen rondom hem. Vertellen ze me over hoe de dag opeens
deze vreemde wending kreeg en dat ze daar op hun manier ook vrede mee hebben.
‘Hij was dol op zijn tuin. Het liefst was hij daar gestorven, hij heeft het vaak genoeg
gezegd.’ Ik snap dan ook helemaal de wensen van deze familie: Een eenvoudige, maar
ecologische kist, waarin hij opgebaard zal worden in zijn werkkleren. De kist komt
vanzelfsprekend voor het raam te staan dat uitzicht geeft op de tuin. Op de dag van de
uitvaart ligt er een boeket met een weldadige kleurenpracht op de kist; bloemen uit
zijn eigen tuin uiteraard.
DEZE COLUM 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

