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Klaverjasmarathon (van 10 tot 10) in dorpshuis De Schakel
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K e r k d i e n s t e n

Gereformeerde kerk Berghuizen   
29 jan. 9.30 uur Ds. J. Muis R.wold/Koekange 
  5 feb. 9.30 uur Ds. C. Verspuij Zuidlaren 

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
29 jan. 9.30 uur Ds. J. Stap Wanneperveen 
  5 feb. 9.30 uur Ds. B. v.d. Brink-Smit De Wijk 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
29 jan. 11.00 uur Ds. Tamminga Meppel
5 feb. 11.00 uur Ds. Wendt Ommen

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Crea Cafés in de bibliotheken
Creatief bezig zijn kan weer in de Crea Cafés die gepland staan in de bibliothe-
ken in De Wolden. U bent welkom in Zuidwolde op 19 januari tussen 14.00 uur 
en 16.00 uur, in Ruinen op 25 januari van 9.30 tot 10.30 uur en in De Wijk op  
2 februari van 14.00 tot 16.00 uur. 

Heeft u zin om creatief bezig te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten dan bent 
u van harte welkom! Het is de bedoeling dat u uw eigen knutsel- of handwerkje 
meeneemt, maar voor de gezelligheid langskomen kan natuurlijk ook. De Crea 
Cafés zijn voor iedereen toegankelijk, jong en oud, leden en niet- leden van de bibli-
otheek. Koffie en thee staan voor u klaar en de toegang is gratis.  De Crea Cafés zijn 
een initiatief van de bibliotheken in De Wolden en Welzijn De Wolden. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de betreffende bibliotheek of met Welzijn 
De Wolden via 0528-378686.
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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 parasieten
Toen ik nog studeerde in de jaren zeventig en tachtig, was het niet ongewoon dat 
je langs de weg stond te liften om met een tas vol wasgoed huiswaarts te keren. Er 
was altijd wel iemand die zijn vervoermiddel beschikbaar stelde voor de thuisreis. 

Nu zie ik tegenwoordig niet meer zoveel lifters langs de weg. Maar als bioloog zie 
ik nog steeds veel vervoermiddelen voorzien van lifters. Het vervoermiddel kan van 
alles zijn, variërend van grote of kleine zoogdieren tot vogels. De lifters zijn even 
variabel van vorm en aard, maar meestal erg klein. Ze hebben meestal wel een 
groot gemeenschappelijk eigenschap, zij doen zich vaak tegoed aan het bloed van 
hun “vervoermiddel”. Men spreekt in dat geval over een gastheer met zijn parasiet.
Zo’n parasiet voedt zich dus ten koste van zijn gastheer, maar zonder dat het de 
dood tot gevolg heeft. Ten informatie, er zijn bijvoorbeeld insecten die hun eitjes in 
een gastheer leggen, waarna de larve deze van binnenuit opvreet en uiteindelijk zal 
overlijden. In zo’n geval spreekt men van een parasitoïde.
Twee belangrijke groepen van parasieten, die hun gehele leven op zoogdieren 
doorbrengen, zijn vlooien en luizen. Vooral katten- en hondenvlooien zijn bekend. 
Haarluizen leven op de huid van zoogdieren en verplaatsen zich via de haren. De 
klauwtjes aan hun poten zijn aangepast aan de vorm van de haren waartussen zij 
leven. Zo kan bij de mens een hoofdluis zich niet op het driehoekige schaamhaar 
voortbewegen en de schaamluis omgekeerd niet op het hoofd. Vandaar dat er twee 
verschillende soorten voorkomen, elk met hun eigen specifieke levenswijze.
Sommige parasieten hebben zich door evolutie volledig aangepast aan het leven op 
hun gastheer. Zo zijn er ongevleugelde vliegen die op vleermuizen leven die nu meer 
op een geavanceerde spin lijken dan op een vlieg. Het verschil zit hem natuurlijk 
vooral in de zes poten, anders zou het geen insect zijn. Andere liftende vliegen met 
gereduceerde vleugels of helemaal geen vleugels zijn onder andere de herteluisvlieg 
en de schapeluisvlieg.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl
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Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Koekanger
Dwarsdijk 5
Koekange

duurzame energietechnieken

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

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 
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Weet u...

In Koekange staat één van de 5 duofietsen van de stichting Duofietsen De Wolden. 
De andere fietsen staan in de Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde. 
Met deze fiets, met ondersteuning, kunnen inwoners van de Wolden (en vakan-
tiegangers) met een vrijwilliger/vriend/familielid heerlijk zwerven door de 
gemeente. 
 
Vanuit iedere plaats is een vrijwilliger lid van het bestuur en in iedere plaats is een 
coördinator. 
De coördinator zorgt onder andere voor het inwerken van nieuwe fietsers en is 
eerste aanspreekpunt. Vooral in de zomer is de tijdsinvestering ongeveer 1 tot 2 uur 
per week op wisselende tijden. 
Als bestuurslid denk je onder andere mee over het beleid en ondersteunt de PR.  De 
investering zal ongeveer 10 uur op jaarbasis zijn.
Op dit moment is er een vacature voor beide functies (kan door één persoon 
worden ingevuld). Wil je informatie over deze leuke vrijwillige functie of wil je je 
aanmelden mail of bel ons via info@duofietsendewolden.nl of  telefonisch  met de 
coördinator voor Koekange  Sonja Verkaik telefoon 0612040953 of bij de voorzitter 
van de stichting  Arjen Pauwels, telefoon 06-10558625. 

- 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

Ik help u graag.

chiropractienijeveen.nl

 
 

Pieter Claykens

24/7
online

afspraak
maken

Maak nu een afspraak. 
Dorpsstraat 34

7948 BS Nijeveen

T 06-83978510

E info@chiropractienijeveen.nl
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Bestel via
coop.nl

Geen tijd, geen zin?
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Expositie Maartje I Jansen, Momenten en herinneringen, 
nu te bezoeken in het gemeentehuis in Zuidwolde

In de prachtige schilderijen van Maartje I Jansen vangt zij momenten. Ze laat zich 
leiden door impressies en gebeurtenissen en werkt verder op het gevoel dat ze 
losmaken. Soms ook gedachtestromen die volgen op wat ze heeft gezien. Zoals 
het genot van paardenbloemen die vaak alleen in de berm staan te bloeien. Voor 
Maartje zijn dat zonnetjes in het gras die met andere bermverbannelingen zoals 
brandnetels en zuring een heerlijk wild boeket vormen. Door ze te tekenen krij-
gen ze van Maartje het podium dat ze verdienen. 

Schilderijen in het gemeentehuis
Maartje I Jansen: “In deze expositie zijn er twee toonaangevende herinneringen. De 
eerste aan mijn beste vriendin van toen we een jaar of 10 waren en op een warme 
dag haar tuin onveilig maakten met ons watergevecht. De andere is een herinne-
ring aan een bepaalde wandeling. Ik vind het boeiend om te zien hoe de op zichzelf 
staande werken naast elkaar weer een nieuw verhaal vertellen.”

De schilderijen, die in de gang van het gemeentehuis hangen, nodigen je uit mee 
te gaan in een andere sfeer. Het verdwalen op een onbekende plek, vervolgens 
moeten schuilen onder een dikke boom en alle pracht dat je dan plots pas opvalt. 
Dit is een verzameling van herinneringen aan wandelingen door vochtige herfstbos-
sen.

Materiaal
Maartje I Jansen: “Ik houd van vrijheid in het materiaalgebruik. Al is verf veruit mijn 
favoriet. Ik vind het heerlijk om vanuit vlekken te werken die ik daarna opbouw tot 
vormen. Soms kan ik me beter uiten in ander materiaal zoals grafiet, vet krijt, grafi-
sche technieken of nog een stap moderner: video. 

Natuur
Ik ben verliefd op de wonderlijke vormen en bewegingen die ik om mij heen zie in 
de natuur. Hoe de wind de boomkronen doet dansen of hoe het zeewier met het 
ritme van de golven kronkelt tussen de stenen. Ik zie het als een uitdaging die dyna-
mische ervaringen te vangen in stilstaand beeld en zo te kunnen delen met mensen 
die er misschien helemaal niet zo bij stilstaan.”

U bent van harte uitgenodigd een kijkje te nemen bij deze nieuwe expositie in 
het gemeentehuis in Zuidwolde. Het werk van Maartje I Jansen is t/m 19 april te 
bewonderen tijdens kantooruren. 
Voor meer informatie kijkt u op: www.maartje-i-jansen.nl. 



Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 8 februari 2023
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 2 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

Agenda

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

25 jan. De Koegang nr. 2
27 jan. Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur
28 jan. Kangoeroetraining KV KIA - gymzaal Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
  3 feb. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
  4 feb. Kangoeroetraining  KV KIA - gymzaal Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
  8 feb. De Koegang nr. 3
10 feb. Verhalen rond de kachel - Landgoed Welgelegen

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.

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

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


