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

Gereformeerde kerk Berghuizen   
12 feb.   9.30 uur Ds. J. Muis Ruinerwold/Koekange 
19 feb.   9.30 uur Ds. J. Muis Ruinerwold/Koekange 

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
12 feb.   9.30 uur Ds. H.J.R. van Setten-Ruhrwiem Ruinerwold 
19 feb.   9.30 uur Ds. B. Nobel  IJhorst 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
12 feb. 11.00 uur Ds. De Graaf Heemse
19 feb. 11.00 uur St Niels v.d. Veen

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Locht-lopie  in de Barg’n
Op zaterdag 18 maart lopen we bijna van wintertijd naar zomertijd.
We hebben voor deze avond een mooie wandeling uitgezet in de Barg’n.
Langs schilderachtige plaatjes en dat in het donker.

Iedereen die niet bang is in het donker mag meedoen, zodat we samen ons 5 jarig 
bestaan van onze mooie wandelommetjes kunnen vieren.
Voor € 5,00 mag u meelopen en dat is inclusief een kopje koffie of thee. En natuur-
lijk wat lekkers onderweg.
Als u zich 18 maart tussen 18.45 en 19.30 uur meldt in Dorpshuis de Barg’n, dan 
hebben wij de route voor u  klaar. Wij zien elkaar op 18 maart!

Wandelteam dorpshuis de Barg’n
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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 grote lijster
Met een hond als huisdier ben je veroordeeld tot een dagelijkse wandeling. 
Mocht je een gruwelijke hekel aan wandelen hebben, zul je geen hond als huis-
dier hebben aangeschaft. Andersom betekent het niet dat als je graag wandelt, 
dat je dan een hond zou moeten aanschaffen. Bij mij zijn beide zaken gelukkig 
wel te combineren.

Regelmatig wandel ik met mijn hond een rondje van ongeveer 5 km, waarbij ik 
regelmatig dorpsgenoten tegenkom. Vanuit het dorp over de Koekanger Dwarsdijk 
naar het fietspad in het verlengde van de Stationsweg richting de Hooijersteeg. 
Vervolgens loop ik via de Schoonveldeweg weer terug naar Koekange. Mijn verre-
kijker uiteraard gaat altijd mee, immers tijdens elke wandeling kan ik iets bijzonders 
tegenkomen.
Zo kwam ik onderweg al een paar keer een grote lijster tegen. Dit is de grotere 
broer van de zanglijster. Deze laatste is vooral bekend om zijn prachtige zang, 
immers deze naam heeft hij niet voor niets. Echter in de winter is de zanglijster naar 
zuidelijke streken vertrokken. De grote lijster daarentegen komt juist in de winter 
qua aantal vaker voor dan in de zomer. 
Als broedvogel komt de grote lijster vooral in Drenthe, Overijssel en Gelderland 
voor. Qua aantal broedparen zit hij op maximaal 10 duizend stuks, terwijl de zang-
lijster meer dan het tienvoudige heeft. Als wintergast is het net andersom in verge-
lijking met de zanglijster. Dan kun je meer grote lijsters zien, alhoewel het hier niet 
om het tienvoudige gaat.
De grote lijster is te herkennen aan de grijze bovenkant en zijn vaalwitte onderzijde 
is bedekt met ronde, donkere vlekken. De onderkant van de vleugel is opvallend 
wit. Hij is veel groter dan zijn kleinere broertje de zanglijster en is zelfs groter dan 
de merel. Qua gedrag vertoont hij grote gelijkenis met deze twee vogels. Je zult 
hem dus vaak op de grond naar voedsel zien zoeken. Liefst in een weiland, want 
regenwormen staan hoog op zijn verlanglijstje. 

Paul Mentink (paul@paulmentink.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 

Lezing over vleermuizen in de Boerhoorn

Natuurvereniging Zuidwolde heeft 
Theo Douma uit Rouveen uitgeno-
digd om op donderdag 9 febru-
ari te komen  vertellen en (deels 
bewegende) beelden te laten zien 
over vleermuizen en andere klei-
ne zoogdieren. 

Theo Douma is in het dagelijks 
leven biologiedocent en in zijn 
vrije tijd natuurfotograaf. Hij geniet 
enorm van de Nederlandse natuur 
en is zeer deskundig op het gebied van vleermuizen. Hij fotografeert de vleermuizen 
o.a. met tegenlicht, wat een prachtig effect geeft. Al sinds 1990 doet hij onderzoek 
naar deze bijzondere diergroep. De avond begint op 9 februari om 20.00 uur en is 
in de Boerhoorn in Zuidwolde. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.  

F oto: Theo Douma©

 PODOPRAKTIJK 
Boonstra 
De podoloog voor: 
Steunzolen, alle voet- 

en knieklachten, medical taping 
kinderpodologie, teenortheses en  
manuele voettherapie. 

‘AANDACHT MAAKT HET VERSCHIL’ 

      www.podopraktijkboonstra.nl 
Mail: podopraktijkboonstra@gmail.com 
Broekhuizen 37         7958 PB   Koekange 

 Telefoon: 06 25430232 
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Nieuwe subsidie helpt inwoners bij het vergroenen van de tuin
 
Vanaf 1 maart kunnen inwoners subsidie aanvragen voor het groener maken van 
hun tuin zodat deze beter bestand is tegen bijvoorbeeld hitte en wateroverlast. De 
subsidie komt ook beschikbaar voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
Deze subsidieregeling is opgezet door de partijen die samenwerken in Fluvius, 
het samenwerkingsverband in de afvalwaterketen en klimaatadaptatie tussen de 
gemeenten Hoogeveen, Meppel, Steenwijkerland, Midden-Drenthe, Westerveld, 
De Wolden, waterschap WDO Delta en de provincies Drenthe en Overijssel. 

Aan de slag met aanpassingen aan droogte, hitte en wateroverlast 
Periodes van hitte, droogte en wateroverlast komen helaas steeds vaker voor. Dit 
vraagt om aanpassing van bijvoorbeeld parken en straten, om water op te kunnen 
vangen en om oververhitting tegen te gaan. Gemeenten, provincies en het water-
schap werken hier samen aan. Daarbij is de inzet van inwoners, bedrijven en orga-
nisaties ook hard nodig. Immers, zo’n 50 tot 70% van de regio is privéterrein. Het is 
belangrijk dat ook dit terrein bestand is tegen de elementen. De nieuwe subsidiere-
geling is bedoeld om mensen te helpen hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Voordelen van een duurzame leefomgeving
De subsidie kan vanaf 1 maart aangevraagd worden voor verschillende maatrege-
len, zoals het opvangen van regenwater, vervangen van tegels door planten of het 
aanleggen van een groen dak. Het zorgt niet alleen voor een veilige omgeving, het 
draagt ook bij aan woongenot: een groene leefomgeving biedt meer koelte in de 
zomer en regenwater kan makkelijk wegzakken in de aarde of opgevangen worden 
voor gebruik. Bovendien komt het de biodiversiteit ten goede.

Aanvragen vanaf 1 maart
De subsidieregeling is vanaf 1 maart aan te vragen. In de loop van februari volgt 
uitgebreide informatie over de mogelijkheden en over hoe aan te vragen.

• GORDIJNEN
• ZONWERING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

WONINGINRICHTING

Blankenstein 610 • 7943 PA Meppel
T 0522 - 25 28 21

www.urzo.nl

• PVC VLOEREN
• TAPIJT
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ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

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

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

Weerwilleweg 1         Koekange
info@garage-gritter.nl         T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

•	In-	en	verkoop
•	Onderhoud
•	Reparatie

Neem	eens	een
	kijkje	op

onze	website	vo
or	een

groot aantal occasions!

•	Airco	service
•	Automatische	
	 transmissie	spoelen



7

Van bouwwerk tot sloopwerk
 
Over mijn verwondering voor wat een groepje ouders plots aan het vlechten was 
op zaterdag 28 mei 2022 tot aan mijn grote bewondering voor het bouwwerk wat
uiteindelijk ontstond op die dag. Een kruipdoor-sluipdoor-bogen-geheel bestaan-
de uit lange takken, en wat voor speelplezier moest zorgen op het Rozebottel 
schoolplein.

Maar hoe mooi en bijzonder ook: ergens in mijn hoofd ging gelijk al een belletje 
rinkelen. Zou dit bouwsel het houden? Ik heb dan zelf wel geen (klein)kinderen 
maar door mijn ervaringen opgedaan in het jeugd- en jongerenwerk weet ik echter 
wél hoe diverse leeftijden soms met iets omgaan.
Afijn: oordeelt U zelf maar indien men naar mijn foto van 28 januari 2023 kijkt. 
Het begon ooit al snel met een tak die losliet en toen kwam van het een het ander 
zogezegd. Met als resultaat dat ik, ingegeven door dat hoofdbelletje, net op tijd 
de sloopfoto genomen bleek te hebben. Eind van deze januaridag waren namelijk 
de nog resterende takken plots door iemand verwijderd. Ze zijn inmiddels ook al 
afgevoerd.
Was 8 maanden speelplezier dan kort of lang? Geen idee hoe de destijds vlechtende 
ouders er toen gezamenlijk over dachten. Desondanks verdienen zij wel een groot 
compliment om het te hebben geprobeerd. En hoe jammer ook dat het bouwwerk
nu ter zielen is: boos worden heeft eigenlijk geen zin. Want de speelfantasie van 
kinderen kent nauwelijks grenzen en ook al slonk stukje bij beetje de sluipdoor- 
kruipdoor; ze hebben zich op andere manieren ook uitstekend vermaakt met de 
takken. Denk aan schermen (takken als zwaarden en lansen) of het uurwerkspel 
(een lange tak in een cirkel ronddraaien en er dan overheen moeten springen) - 
spelletjes die mij zo opvielen.
Goed: eens kijken wat het volgende schoolplein-spel-idee wordt!

Vriendelijke groet, buurman Wout, Sportlaan 19

28-05-2022 28-01-2023
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Duurzaamheidssubsidie voor starters kan weer aangevraagd 
worden

Sinds 2014 kunnen starters op de woningmarkt in De Wolden subsidie aanvragen 
om hun woning te verduurzamen. Het budget dat voor deze subsidie beschikbaar 
was gesteld, is inmiddels volledig opgebruikt. Maar vanwege het succes van de 
regeling heeft de raad in het Actieplan Klimaat & Energie 2021 - 2024 opnieuw 
voor vier jaar € 20.000 per jaar beschikbaar gesteld. De nieuwe verordening is 
eind december door het college vastgesteld en ingegaan op 2 januari 2023, waar-
door het nu weer mogelijk is om de subsidie aan te vragen. 

Lagere energielasten - De gemeente De Wolden wil met de duurzaamheidssubsidie 
starters stimuleren hun eerste koopwoning te isoleren of te investeren in energie-
opwekkende maatregelen, zoals HR++(+) glas of gevelisolatie. Starters kunnen zo 
hun energielasten en dus ook hun woonlasten verlagen. 

Voorwaarden stimuleringsregeling - De regeling vergoedt 30% van de investering. 
Daarvoor geldt dat de gemeente een minimale subsidie van 1.000 euro en een 
maximale subsidie van 5.000 euro verstrekt. De regeling is stapelbaar met subsidies 
van het Rijk en de provincie die gericht zijn op energiebesparing en woningverbe-
tering. 
Om in aanmerking te komen voor deze stimuleringsregeling moet de woning 
zijn gekocht na 31 december 2021. Het aankoopbedrag van de woning mag niet 
meer bedragen dan 250.000 euro (exclusief kosten koper) en de woning moet zijn 
gebouwd voor 1 januari 2006.

Meer informatie - De duurzaamheidssubsidie is tot en met 31 december 2026 
aan te vragen.  De uitvoering van de subsidieregeling wordt gedaan door de 
Uitvoeringsorganisatie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 
Meer informatie over de regeling en het bijbehorende aanvraagformulier vindt u 
op de website van het SNN: snn.nl. 

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

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip in de wijde omgeving
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Coop Scher�  Koekange
Dorpsstraat 2

Spaar nu 
voor een gratis 

bigshopper 
t.w.v. €50,-

Coop Scher�  Koekange
Dorpsstraat 2

t.w.v. €50,-
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De winnaar van het Raspaard 2022: werkgroep Mina Koes
 

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

Juichende werkgroepleden ontvangen het Raspaard voor het beste initiatief van 
2022 van burgemeester Inge Nieuwenhuizen tijdens de Nieuwjaarsontmoeting 
in het gemeentehuis.

Het bijzondere aan Mina Koes is dat het een initiatief is van een klein groepje 
mensen. Dit kleine groepje heeft talent van inwoners uit vele dorpen aangewakkerd 
en hen een podium geboden door de expositie, kindertheater en het uiteindelijke 
grote theaterspektakel. Daarnaast heeft deze werkgroep zoveel mogelijk met lokale 
ondernemers gewerkt, samen met Dorpsbelangen en dorpshuizen.
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‘Die Dorfplatz Musikanten’ geven concert in Havelte

Op zondagmiddag 5 maart a.s. geven ‘Die Dorfplatz Musikanten’ uit Oldeberkoop 
een concert in Havelte. Deze egerländerkapel, o.l.v. kapelmeester Benny Eissens, 
spelen voor u een gevarieerd programma. Instrumentaal en een aantal nummers 
met zang dit door Evelien Holsbeek en Benny Eissens.

Het afgelopen jaar heeft de kapel met een aantal tussenpozen al diverse optredens 
gegeven in zuidoost Friesland. De enthousiaste kapel staat te popelen om u te 
vermaken met de vrolijke muzikale klanken. Een mooie gelegenheid om kennis te 
maken en te luisteren naar deze bijzondere gezellige muziekgroep.
Voor dit concert heeft de kapel een aantal nieuwe nummers ingestudeerd. Maar 
ook de ‘Golden Oldies’ uit de Egerländer en Böhmische muziek, waaronder de 
bekendste nummers van Ernst Mosch, zullen ze voor u spelen.

Het concert begint om 14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur. Het is in De Veldkei, 
Veldkamp 77 in Havelte. Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar en kosten € 8.00 p.p.

Voor informatie en of reservering, telefoon 06 49835235, 
www.diedorfplatzmusikanten.nl

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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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

  9 febr.  Lezing vleermuizen - Boerhoorn Zuidwolde - 20.00 uur
10 feb. Verhalen rond de kachel - Landgoed Welgelegen
14 feb. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
17 feb. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
18 feb.  Kangoeroetraining  KV KIA - gymzaal Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
22 feb. De Koegang nr. 4
24 feb. Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur
  4 maart Kangoeroetraining  KV KIA - gymzaal Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
  5 maart Concert  Dorfplatz Musikanten - De Veldkei - 14.30 uur
  7 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  8 maart  De Koegang nr. 5

Bel ons via
085 0013 157

E-mail ons via 
info@stichtingoco.nl 

Vul het
contactformulier in op 
www.stichtingoco.nl 

Stichting OCO 
ondersteunt

bij het aanvragen
van hulp

Heeft u zorg of hulpverlening 
nodig maar u weet niet goed 
hoe u dit moet aanpakken?
Heeft u vragen over het regelen 
van zorg? Wij weten welke 
zorg, hulp of middelen er 
beschikbaar zijn en hoe u die 
kunt aanvragen. Ook bieden we 
een luisterend oor. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.


