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K e r k d i e n s t e n

Gereformeerde kerk Berghuizen   
8 mei 9.30 uur ds. M. Gaastra Nijensleek/Vledder 
  Kerk Zonder Drempel-viering
15 mei  9:30 mw.  ds. M. Paas Pesse

De kerkdiensten zijn te bezoeken in de kerk. De diensten kunnen ook online meegemaakt of 
teruggekeken worden via https://koekange.protestantsekerk.net/digitale_uitzending

Protestantse Gemeente Koekange
8 mei  9.30 uur  Dhr. K. Fredriks
15 mei  9.30 uur  Ds. H.E.J. de Graaf

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold-Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
8 mei 14.00 uur student F. Bakker
15 mei 14.00 uur ds. J. Oosterbroek Dronten

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

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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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur: Roodstip

"Altijd leuk om de roodstip te zien”. Dat schrijft fotograaf Bruinekikker op de 
website van Vroege Vogels. Op deze website kunnen bezoekers hun natuurfoto’s 
plaatsen en deze fotograaf heeft er enkele tientallen staan. Opvallend aan deze 
fotograaf is dat het allemaal macro-opnames zijn, zowel planten als dieren. Met 
andere woorden, de roodstip behoort tot het kleine grut.
Met zo’n naam verwacht je misschien een vlinder, maar verrassend genoeg is de 
roodstip een miljoenpoot. Dit beestje heeft een extern skelet en behoort, evenals 
de insecten, spinnen en kreeftachtigen, tot de geleedpotigen. In tegenstelling tot 
de nauw verwante duizendpoot is de miljoenpoot niet plat maar rond. Daarnaast 
heeft hij niet één maar twee paar poten per segment. Een ander belangrijk verschil 
is dat de miljoenpoot plantaardig voedsel eet, zoals bladafval en andere organische 
resten.
De roodstip is geen zeldzame verschijning in Nederland. Maar door zijn geringe 
afmeting valt hij nauwelijks op en daarbij leeft hij tussen allerlei plantaardig afval. 
Dat staat ook op zijn menu, hoewel hij zich eveneens aan levende planten tegoed 
kan doen. Qua verspreiding komt hij voor in Centraal- en West-Europa. In onder 
andere Noord-Amerika en Australië is hij geïntroduceerd.
Zijn naam is, niet verwonderlijk, afkomstig van zijn uiterlijk. Hij heeft een witgeel 
gepantserd lijf met aan beide zijkanten donkere rode stippen. Vooral als hij zich als 
een soort slak heeft opgerold, vallen die rode stippen goed op. Zijn kop is voorzien 
van knotsvormige antennes, maar hij heeft geen ogen. In zijn Engelse naam komt 
de term “slang” voor, daar lijkt zijn manier van lopen op.
Qua lengte stelt hij niet zoveel voor, hoogstens twee centimeter, waarbij het 
vrouwtje meestal iets langer is. Zijn lijf bestaat uit maximaal 50 segmenten. Elk 
segment, behalve de eerste drie, zijn voorzien van twee paar poten. Dus deze 
miljoenpoot heeft nooit meer dan 200 pootjes. Gelukkig hoeft hij niet elke dag zijn 
schoenen aan te trekken ;-)

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl) 
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Dorpsstraat 63, 7958 RM Koekange, tel. 0522-451406
www.annekehairandbeauty.nl, info@annekehairandbeauty.nl

Shop bij ANNEKE HAIR & BEAUTY 
voor leuke moederdag cadeautjes

Bijvoorbeeld 
• Bodylotion & body scrub soap van
 IK SKIN PERFECTION
• Bodywash, Body-oil en Body-cream 

van LOVELI 
• Een cadeaubon voor een heerlijke 

gezichtsbehandeling

Opening nieuwe ruimte Historische Vereniging De Wijk-Koekange

Op zaterdag 14 mei a.s. opent burgemeester Nieuwenhuizen van de gemeente 
De Wolden samen met het jongste lid van de Historische Vereniging De Wijk-
Koekange, Celine Nijmeijer uit Koekange de nieuwe ruimte van de vereniging, die 
zij sinds januari in gebruik hebben. Om 10.00 uur is er ontvangst in de tent met 
koffie en iets lekkers, waarna de opening om 10.30 uur zal plaatsvinden. 
Daarna kan de oude en nieuwe ruimte door belangstellenden bekeken worden. 
Er zal een fotopresentatie worden gegeven en er zullen andere activiteiten zijn.
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Informatie Feestweek
Ophalen ledenkaarten
Op woensdag 18 mei en donderdag 2 juni kunnen de leden die niet voor automa-
tische incasso gekozen hebben hun ledenkaart afhalen. Dit kan in Dorpshuis de 
Schakel van 19.00 uur t/m 20.00 uur. Ook kan dan alsnog het automatisch incasso 
machtingsformulier ingevuld worden. 

Opgave activiteiten tijdens de feestweek 
Voor de volgende activiteiten is het van belang dat je je opgeeft, dus vergeet dat 
niet! 

Donderdagavond 16 juni - Optocht categorie eigen gemaakte wagens 
Ga je je eigen wagen maken? Geef dit dan door aan Bennie Westert (06-10195166).

Vrijdagmiddag 17 juni - Workshops in de tent
Graag opgeven voor 1 juni bij Christina Tijmens (06-53606777). Voor de vrouwen 
kan er een eigen borrelplank van hout gemaakt worden en de mannen mogen 
uitmaken wie de lekkerste hamburger van Koekange kan maken!

Zaterdagmiddag 18 juni - Zeskamp
Opgave bij Gerben Gunnink (06-51052724). Opgeven kan tot dinsdagavond 14 juni. 
Bij opgave doorgeven: de teamnaam, namen van de teamleden en de coach.
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Coop Scherff
Koekange

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

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

Als klein meisje was ‘zelf’ één van de eerste woordjes die ik kon
zeggen, als ik mijn ouders mag geloven. Wanneer tijdens een
voorgesprek de zoon tegen mij zegt: ‘Niks ten nadele van jou
hoor, maar we willen straks, als onze moeder er niet meer is,
graag zoveel mogelijk zelf doen.’ begrijp ik dat dus heel goed.
We spreken af dat de familie wel telkens met mij overlegt wat ze
precies zelf willen doen, zodat ik weet wat al geregeld is en wat
nog niet. Maar hen toch van advies kan voorzien als ze daaraan
behoefte is.
Er breekt een bijzondere week aan: Na het overlijden was en
kleed ik samen met de twee zoons hun moeder. Als we daarna
kort met elkaar hebben overlegd over de grote lijnen van de
uitvaart, willen de mannen weer in actie. 

Zelf

Er volgen fotootjes in mijn app van hen met de beheerder van de begraafplaats, 
bij het verwijderen van het monument van het bestaande graf, waarin de bijzetting 
zal plaatsvinden. 
Ook over de inrichting van de ruimte thuis en de routing tijdens de condoleance
hebben de heren ideeën. Ik zorg voor het benodigde materiaal en sta op de avond zelf
buiten bij het kaarslicht de genodigden te ontvangen en het kaartje uit te delen dat de
familie, uiteraard zelf, ontwierp met de inloggegevens om mee te kunnen kijken naar
de plechtigheid via een livestream. De dienst in de kerk verloopt precies zoals ze zelf
hebben bedacht. Als we vervolgens naar de begraafplaats lopen zetten de zonen met
hun partners en hun vader zelf de kist op het graf. Wanneer deze gedaald is en de
gasten een laatste groet hebben gebracht, blijft het gezin achter bij het graf. Het duurt
maar even en dan lopen de mannen naar een nabij gelegen graf. Achter de steen halen
ze hoge laarzen en werkschoenen vandaan. Ook de begraafplaatsbeheerder heeft zijn
werkkleding weer aan in plaats van zijn nette pak. Precies zoals afgesproken beginnen
de mannen met het delven van het graf. Want ook dat doen ze zelf.
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Feest van de Geest 2022
Het Feest van de Geest is een landelijk project waarbij het gaat 
om een ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en 
architectuur van Kerkgebouwen. Veel kerken in de regio (o.a. Berghuizen) openen 
hun deuren. Ook in Koekange is de kerk open voor het publiek en is er kunst te 
zien van de Koekanger kunstenaar Paul Mentink, (u weet wel de man die altijd 
een stukje over de natuur in De Koegang schrijft!) 
Het Thema van het Feest voor de Geest is dit jaar “in Vuur en Vlam”.
Paul Mentink zal rond dit thema ook de Preek van de Leek verzorgen op zondag 
29 mei. Ook al bent u niet kerkelijk betrokken u bent welkom! 
De Kerken zijn geopend van 13.00 – 17.00 uur op donderdag 26 mei (Hemelvaart)
zaterdag 28 mei, zondag 29 mei, zaterdag 4 juni, zondag 5 juni (1e Pinksterdag) en
maandag 6 juni (2e Pinksterdag).
Noteer de data vast en kom eens een kijkje nemen! Misschien bent u er net op 
het moment dat het orgel bespeeld wordt! 
Voor de kerk in Koekange zoeken we nog enkele vrijwilligers die de gasten kunnen 
ontvangen. Een kerkelijke achtergrond is hierbij niet nodig.
Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Sonja 
Verkaik; soverkaik@planet.nl of via 0612040953 graag voor 14 mei!
 

GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij zijn
verhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT

KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

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

Fotopuzzeltocht
Voor jong en ouderen organiseert Kerk in Actie van 3 gezamenlijke kerken in 
Ruinerwold een fotopuzzeltocht op zondag 15 mei 2022.
Start: tussen 13.30 - 14.00 uur.  20-25 km 
Startlocatie:  De Kapel, Dijkhuizen 97 te Ruinerwold. Eindpunt Kerk Blijdenstein.
In samenwerking met de Geref. Kerk te Berghuizen en de bovengenoemde kerken 
ondersteunen wij het volgende project: Armoedebestrijding in Moldavië
In deze voormalige Sovjetstaat leven mensen al decennia onder erbarmelijke 
omstandigheden. D.m.v. deze fotopuzzeltocht kunt u uw gift doneren voor 
bovenstaand project en kunnen wij op een ontspannen manier met elkaar in gesprek 
gaan, onder genot van koffie, thee of limonade met iets lekkers.  Onderweg is er een 
spel waar een prijsje voor kinderen aan verbonden is.

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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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Belangenvereniging Koekange e.o.

Wonen in Koekange
Bedankt voor de reacties die nog steeds binnen komen in onze mailbox.
Er zijn inmiddels +/- 120 opgaven van Koekangers die graag een huis of een ander 
huis willen in hun eigen dorp. Als u nog mensen kent die zich willen opgeven, zegt 
het voort.

De werkgroep “Wonen in Koekange” is gevormd. Deze werkgroep van 8 personen 
gaat het proces van voorbereiding tot realisatie begeleiden. Er zit een bestuurslid 
van de belangenvereniging in, een lid van de OVK, een vertegenwoordiger van de 
Langedijk, iemand van “de bouwgroep” en nog vier dorpsgenoten die zich willen 
inzetten voor de ontwikkeling van ons dorp. 

Er is ons alles aan gelegen om dit in alle openheid te doen omdat we beseffen dat 
dit best wel veel impact heeft in ons dorp. Maar we beseffen ook dat het nodig is 
om woningen te realiseren om op lange termijn het dorp leefbaar te houden. En 
om de woonwensen van met name de ouderen en de jongeren te realiseren. 

U heeft laten zien dat u belangstellend bent voor wat er gebeurt in Koekange.
- De vele aanmeldingen voor een woning nu of in de toekomst
- Voldoende aanmeldingen voor de te vormen werkgroep
- Af en toe een mailtje van een dorpsbewoner die vragen heeft.

Het concept van “de Dorpsvisie Koekange 2021-2030” is klaar en deze willen we 
graag met u bespreken. Hier komt nog een oproep voor in de Koegang. 
Dit is op 30 mei.

Als u vragen of opmerkingen hebt, stuur ons een mail: Belangenvereniging.
koekange@gmail.com

Met vriendelijke groeten, 
Henk Koetsier 

namens Bestuur Belangenvereniging Koekange e.o.
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Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg

onderhoud

renovatie

bestrating

tuinhout

Zingen op maandag
In 2016 is het vrouwenkoor Zima neergestreken in de Veldhoek in Koekangerveld. 
Het koor komt vanaf de herfst tot in het voorjaar bij elkaar om te zingen en put 
daarbij uit het rijke repertoire van de wereldmuziek.  
 
Er zijn geen optredens maar er wordt wel fanatiek geoefend omdat het altijd 
weer fascinerend is om te ervaren hoe je in korte tijd prachtig twee of drie- of 
vierstemmig kunt zingen. We zingen omdat dit verbindend is; zingen doe je met 
elkaar en je bent je eigen instrument. Na een avondje zingen kom je opgeladen 
thuis. We hebben in de afgelopen jaren muziek uit alle windstreken op het 
repertoire gehad; onder andere uit Chili, Zweden, Kroatië, Griekenland, Zuid-Afrika 
en Bulgarije. 

Zin om mee te komen zingen? Ons seizoen begint in het najaar op de eerste 
maandag na de herfstvakantie maar op maandag 9 mei en maandag 16 mei kun je 
alvast vrijblijvend meedoen om sfeer te proeven en te bepalen of het wat voor je 
is. Koorervaring is handig maar niet noodzakelijk. 
 
Als je meer informatie wilt of als je graag wilt meedoen met Zima, dan kun je een 
mailtje sturen naar zingenbijzima@gmail.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
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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: Sportlaan 14, 7958 SM  Koekange, tel. 451511
c.b.s. Joh. Frisoschool: Pr. Christinalaan 8, 7958 SK  Koekange, tel. 451384

Agenda
  4 mei De Koegang nr. 9
  4 mei Première Voorstelling Ondergronds - Bosweg 19, Diever - 21.00 uur
  6-7 mei Voorstelling Ondergronds - Bosweg 19, Diever - 20.00 uur
  7 mei Wandeltocht van Schakel tot Schakel - start De Schakel
  7 mei Kangoeroeclub KIA - Kantine KV KIA - 10.00-11.00 uur
  7 mei Vrienden van Amstel Live Streamshow - De Schakel - 20.00 uur
14 mei Atlas Sport Hartstocht; wandeling
14 mei Opening nieuwe ruimte Hist. Ver. De Wijk-Koekange - 10.00 uur
15 mei Fotopuzzeltocht; Org. Kerk in Actie. Start 13.30-14.00 bij De Kapel R'Wold
17-19 mei  Echos Home Fietsdriedaagse Havelte - start J. Postweg 5, Darp/Havelte 

tussen 9.30 en 11.00 uur
18 mei De Koegang nr. 10
21 mei Kangoeroeclub KIA- Kantine KV KIA- 10.00-11.00uur

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 18 mei 2022
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 12 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

Elke dinsdagavond Training Loopgroep Koekange - 19.30 uur 
1e vr. v.d maand Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur



Mixplanten
Perkplanten P12, Lavendel P14 en 
Geraniums in P13
per stuk 3.-

Extra grote tuinplanten
Petunia, Calibrachoa mix en mixterras-
planten in P27 met waterreservoir en 
Lavendel P26
per stuk 15.-

Aardbeien kweekset
hangtuin of staand keukentuin

7.-

25.-

4.-

4.-

10.-

Kleine perkplanten
Petunia’s, Geraniums, Fuchsia en 
Spaanse Margrietjes in P10,5
per stuk 1,75

Grote tuinplanten
Hortensia’s P14, Biofruit, hangpotten P21 
en terraspotten P23
per stuk 7.-

Aardbeien fresh farm
houten kistje

2 STUKS

3 STUKS 3 STUKS

2 STUKS 2 STUKS2 STUKS

9.-

Coop Scher�  Koekange
Dorpstraat 26
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