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De kapsalon is gesloten van 1 t/m 17 aug. 
m.u.v. 2 en 5 aug. Maak tijdig een afspraak 

om teleurstelling te voorkomen.

20% KORTING 
op alle verzorgings- en stylingsproducten

Aandacht geeft kwaliteit

Openingstijden: 
Maandag- vrijdag, ook in de avonduren

m.u.v. woensdagmiddag en -avond

Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP  Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13

www.kapsalongejanca.nl

“Ik help 
   u graag bij 
   een goed 

     afscheid.”
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben 
uitvaartverzorger voor Yarden in Meppel 
en omstreken. Uit ervaring weet ik dat een 
betekenisvolle manier van afscheid nemen 
helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun 
en inspireer ik u bij het organiseren van een 
begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 
0522 251939.

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. 
Wilt u een overlijden melden? Bel dan 
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 



3

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur koolmees

Het afgelopen decennium zijn hier allerlei planten- en diersoorten langs-
gekomen. Van zeer algemene soorten, zoals de huismus of het straatgras, 
tot zeer zeldzame soorten, zoals het vulpenstekel strandbeerdiertje of het 
platgeslagen sinterklaasmutsjesmos. De meeste soorten zijn echter in het 
algemeen wel bekend. We leven hier immers niet in de tropen, een gebied 
met een gigantische soortenrijkdom en waar men vrijwel dagelijks nieuwe 
soorten ontdekt. In onze contreien is het wat dat betreft veel minder, (bijna) 
alles is al bekend en netjes geordend.
Een zeer algemene soort, die mij tot op heden “ontglipt” is, is de koolmees. 
Misschien wel de meest toegankelijke vogel van ons land. Er is bijna geen 
tuin waar deze geel met groen en zwarte vogel voorkomt. En met z’n allen 
zorgen we best wel goed voor hem. We hangen overal nestkastjes op, waar 
hij dankbaar gebruik van maakt om te broeden. Immers natuurlijke holtes 
in bomen, waar hij normaal broedt, zijn tegenwoordig lastig te vinden. 
Daarnaast zorgen we in de winterperiode massaal voor allerlei vogelvoer, 
zoals pinda’s, zaden en de tegenwoordig zeer populaire potten met pinda-
kaas. Waar de koolmees het voorheen moeilijk had in de winter, komt hij met 
al dat extra voedsel glansrijk de winter door.
Voor de wetenschap is de koolmees bijzonder interessant. Na mijn afstude-
ren heb ik een aantal maanden op het Nederlands Instituut voor Ecologie 
gewerkt. Dat was destijds gevestigd in Heteren en daar bevond zich ook 
het Vogeltrekstation. Zelfs deed ik onderzoek aan meerkoeten (daar moet ik 
ook nog eens over schrijven), maar in hetzelfde pand was een grote afdeling 
met wetenschappers die al jaren onderzoek deden aan koolmezen. Ze had-
den zelfs een speciale ontheffing om koolmezen in grote volières te houden. 
Hoefden ze niet elke keer naar de bossen op de Hoge Veluwe te rijden, waar 
veel veldwerk plaatsvond. Veel is er inmiddels onderzocht en bekend over 
de koolmees, helaas teveel om hier te benoemen.
Maar je hoeft geen wetenschapper te zijn om van de koolmees te genieten. 
Dat kan gewoon in je eigen tuin.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Hoveniersbedrijf 
Sander Meekhof
Voor uw tuinaanleg, onderhoud, 

renovatie, bestratingen en 
kunstgras.

Het plaatsen van tuinhuisjes, 
schuttingen, vlonders en pergola’s

Prins Bernhardlaan 2
                      7958 SH Koekange

            06-43994277 
           0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Nieuw! De Bunyip Trail

De Bunyip Trail is een sportief honden – buitenleven evenement. Een sportief 
en sfeervol evenement voor deelnemers en bezoekers. Tweemaal per jaar, 
in juli en januari, bouwen wij een hindernisbaan op landgoed Welgelegen 
in Koekange, welke afgelegd dient te worden door baasje en hond. Deze 
combinaties zitten met een korte lijn aan elkaar vast en komen telkens weer 
voor een nieuwe uitdaging te staan. Elke Trail wordt anders en met andere 
materialen opgebouwd en de samenstelling van de hindernissen worden 
van te voren niet bekend gemaakt. Het doel is dat de baasjes met hun hond 
tussen de Trails door zelf op zoek gaan naar uitdagingen om te oefenen. 
Dit kan zelfstandig of in groepsverband. De deelnemers ontvangen een 
handleiding “Hoe te oefenen” en kunnen zich zelfstandig voorbereiden. De 
Bunyip Trail is voor Wedstrijddeelnemers en Recreatieve deelnemers en voor 
alle honden groot of klein, rashond of kruising. Rondom de hindernisbaan 
staan diverse standhouders binnen de honden en buitenleven branche en 
maken zo, samen met een prima horeca aanbod, het evenement compleet 
voor een leuke dag uit voor de bezoeker. Deze bezoeker kan tevens langs 
de hindernissen lopen en de verrichtingen van de deelnemers van dichtbij 
bekijken. Eerste editie: 10 juli 2016 van 10.00-16.00 uur. Meer informatie: 
www.bunyiptrail.nl.  
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor deelnemers en standhouders.

slagter
TECHNIEK
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Nic./Alfa College 4 wint AP Buitenbeker 2016

Woensdagavond 8 juni vond de finale van de A.P. Buitenbeker 
plaats op het sportveld van K.V. KIA te Koekange. In augustus 
2014 is het prachtige sportcomplex van K.V. KIA geopend en 
was de uitstekende locatie voor deze finale. Nic./Alfa College 
4  wist deze finale te winnen. Nic./Alfa College 4  was naast DWA/Argo 1, 
OKO/Bies 1 en Kinea 1 in de race om de A.P. Buitenbeker.  
Onder prachtige weersomstandigheden en voor veel publiek streden de 
teams om A.P. Buitenbeker. Er werd in drie wedstrijdrondes gespeeld waar 
uiteindelijk Nic./Alfa College 4 met de beker er vandoor ging. Wethouder Jan 
van ‘t Zand reikte direct na de wedstrijden de A.P. Buitenbeker uit aan het 
winnende team van deze noordelijke bekercompetitie. 
De organisatie van de AP Buitenbeker was dit jaar in handen van K.V. KIA.  

Korfbalvereniging KIA is op zoek naar nieuwe leden

Daarom vragen wij mensen die het leuk lijken om te gaan korfballen!
Momenteel spelen wij met twee teams op zondag en één midweekteam. We 
zijn op zoek naar zowel dames als heren om een derde team op zondag te 
kunnen laten spelen of om ons huidige midweekteam aan te vullen.
De trainingen zijn op dinsdag- en donderdagavond en de wedstrijden spelen 
wij op zondag. In de zaal trainen op dinsdag- en vrijdagavond in sporthal de 
Slenken in De Wijk.
Dus lijkt het jou leuk om te gaan korfballen, en wil je dat bij een gezellige 
vereniging doen, geef je dan nu op!
Dit kan bij Arthur Bremmer via arthurbremmer@hotmail.com of 06-50867874 
(ook voor vragen).

Sport

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Kruisstraat 6
7941 AN Meppel
ingang Noteboomstraat
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022
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Met aandacht bereid voor u! 

 

7 dagen per week vers uit eigen keuken 

 Stel zelf uw warme maaltijd samen 

Meer informatie of eerst een keer proeven?   
Dwingeloo, De Weyert, tel.nr. 088-9684028 
Havelte, De Molenhof, tel.nr. 088-9684048 
Ruinen, locatie Jan Wierengaweg, tel.nr. 088-9684067 

 Weer woensdag gehaktdag?   
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis ! 

Ook koelvers! 

www.zzwd.nl 

Maaltijdservice Thuis 

- 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
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Instrumentenparade op 30 juni 
Wil je weten hoe het voelt om op een trompet te blazen? Lijkt het je leuk 
eens een saxofoon uit te proberen? Wil je eens testen of jij geluid uit een 
trombone krijgt? Of zou je eens flink tekeer willen gaan op een drumstel? 
Kom op de instrumentenparade op donderdag 30 juni van 
17.30–18.15 uur in dorpshuis De Barg’n in Berghuizen.
Je kunt op de instrumentenparade vrijblijvend alle instrumenten van het 
fanfareorkest èn het melodisch slagwerkensemble uitproberen. We nodigen 
alle kinderen en ook alle volwassenen die belangstelling hebben uit om langs 
te komen. 
Voor informatie: Emiek Kasimier 06 – 312 41 815.  De Bergklanken

Tel. 06 - 134 717 84

  Electra
  Water

  Gas
  CV

  Dak/Zink
  Aardwarmte

Zonne energie

* 
*

*
*

*
*

* Nen 3140 Keuring*

Telefonisch bestellen altijd 
mogelijk: 06 42 96 8000

Afhalen en bezorgen buiten 
openingstijden in overleg.

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur

Kosterweg 6, 7949 AM Rogat
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Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Dorpsstraat 33  Koekange 

Tel. 0522-451252

www.schilders.koekange.com

Voor al uw buiten- 
en binnenschilderwerk

wandafwerking
plaatsen van isolerende 

beglazing

Vraag vrijblijvend prijsopgave
6% BTW-tarief

06-12362374 / 06-50938266
 schilders@koekange.com

Bouwbedrijf KRALE v.o.f.

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Historische Vereniging de Wijk-Koekange
Uitslag quiz braderie Koekange

Kent u deze oude voorwerpen nog?
1: Boterkoeler/-warmer. 2: Nootmuskaatmolen. 3: Schietmasker. 
4: Klompenguts. 5: Vlashekel. 6: Zaaiviool.

Eerste Prijs: H. Kroes, Kolderveensebovenboer. 
Tweede prijs: S. van Gijssel  Koekange.
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Meer geld voor Initiatieven en kunstgras

Volgende week behandelt de gemeenteraad van De Wolden de Kadernota 
2017. De fractie van Gemeentebelangen zal daarbij onder andere inzetten 
op meer geld voor Initiatiefrijk De Wolden, en voor de aanleg van kunstgras-
velden.

“Initiatiefrijk De Wolden is een groot succes,” stelt Gerrie Hempen-Prent van 
Gemeentebelangen. “In 2015 is door de gemeente bijna een half miljoen 
euro bijgedragen in initiatieven van onze inwoners. Dat betekent dat er voor 
minimaal het dubbele bedrag in onze gemeente is geïnvesteerd. De mensen 
in De Wolden laten zien dat ze bereid zijn tijd en kennis te investeren in hun 
leefomgeving, daar moeten we als gemeente waardering voor hebben, en 
hen helpen om hun plannen te realiseren.”
Initiatiefrijk De Wolden is een fonds van de gemeente om initiatieven financi-
eel te ondersteunen. In 2015 had de gemeente daarvoor € 500.000 beschik-
baar, in 2016 en 2017 is dat € 250.000 per jaar. “Het is nog maar juni, maar 
de pot voor 2016 is nu al leeg”, vervolgt Gerrie Hempen-Prent. “Tijdens 
het rondetafelgesprek dat onlangs is gehouden met de verenigingen voor 
dorpsbelangen bleek dat er nog steeds veel enthousiasme is voor dit fonds.” 
Gemeentebelangen wil daarom een deel van de reserve die de gemeente 
heeft voor projecten vrijmaken voor Initiatiefrijk De Wolden. Bij de behande-
ling van de kadernota zal de partij een motie indienen om voor zowel 2016 
als 2017 € 250.000 extra toe te wijzen aan Initiatiefrijk De Wolden.
Sport en Gemeentebelangen zijn nauw met elkaar verbonden en met name 
als het over kunstgras gaat. Uit een inventarisatie die de gemeente De Wolden 
op verzoek van de gemeenteraad, door een motie van Gemeentebelangen, 
heeft gedaan blijkt dat vijf buitensportverenigingen interesse hebben voor 
de aanleg van kunstgrasvelden. De financiering is daarbij voor de clubs wel 
een uitdaging. “Sportclubs hebben een belangrijke functie in onze dorpen”, 
stelt Pieter Groot van Gemeentebelangen. “Niet alleen is sporten gezond, 
maar clubs zijn ook belangrijk als ontmoetingsplaats. Clubs met goede faci-
liteiten zijn daarnaast een belangrijke overweging voor mensen die zich in 
een gemeente willen vestigen.”
In principe kunnen ook sportverenigingen gebruik maken van Initiatiefrijk 
De Wolden voor financiering van kunstgras, maar daarbij is het maximale 
bedrag per project € 100.000. Pieter Groot: “Voor veel verenigingen zal dat 
betekenen dat ze ongeveer tweeëneenhalve ton zelf moeten bijleggen. Dat is 
niet op te brengen. Wij willen daarom voorstellen dat voor kunstgrasvelden 
een bijdrage tot 2/3 van de kosten uit Initiatiefrijk De Wolden gedaan kan 
worden.” Om te voorkomen dat dit ten koste van alle andere initiatieven gaat 
wil Gemeentebelangen een extra bedrag van € 800.000, geoormerkt voor 
kunstgras, toevoegen aan Initiatiefrijk De Wolden. 
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Te koop,  gevonden e .d .

Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

Duofiets (let op: gewijzigd tel.nr!)
Wilt u ook graag eens fietsen maar lukt dat niet meer alleen? Maak dan 
gebruik van de duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers die graag een keer met u 
willen fietsen. Voor het bespreken van de fiets kunt u bellen met de “fietste-
lefoon” 06 23 28 08 08 zo mogelijk tussen 11.00 en 12.00 of  tussen 18.00 
en 19.00 uur! Coördinator: Sonja Verkaik. Veel fietsplezier!

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

                                                                                     

                        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedicure Praktijk Jomas 
 
Sabine ter Meer 
Dorpsstraat 84 
7958 RR Koekange 
pedicurepraktijkjomas@gmail.com

 06-15102936
 

 
 
Voetverzorging 

Bodysugaring 
 Voetmassage 

   Gelpolish 
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Party service

H. Koetsier 
Dorpsstraat 26  Koekange  T 0522-451331

www.sparkoekange.nl
 
WAT JE 
DICHTBIJ HAALT, 
IS LEKKER.

Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

Voor barbecue, warm of koud 
buffet, partytenten, servies, 
tapinstallatie 

ALLES OP HET GEBIED 
VAN THUIS SERVICE, 
VOOR ELK FEESTJE

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

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   vanaf heden open van 
   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange
Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud



Agenda

Kopij en advertenties inleveren bij: 
• Per e-mail dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
• Michel Kleen en Cisca de Jager, Eggeweg 37, 7958 PK Koekange
• De brievenbus in de SPAR supermarkt
Volgende uitgave 6 juli 2016
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 30 juni 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

22 juni De Koegang nr. 13
23 juni Fietstocht Vrouwen van Nu - vertrek De Schakel - 9.30 uur
30 juni Instrumentenparade - Dorpshuis De Barg’n Berghuizen - 17.30-18.15 uu
10 juli Bunyip Trail - Landgoed Welgelegen - 10.00-16.00 uur
15 juli Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
3 sept. Giga Speelfestijn - Korfbalveld KIA  - aanvang 10.00 uur

Iedere zondag  Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41a, 
Koekangerveld - 10.00 uur

Iedere week op di. Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Elke dinsdagavond   Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan 

de Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Iedere week op wo. M.B.v.O gymgroep - De Barg’n Berghuizen - 9.30-10.15 uur
Iedere week op wo. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
26 juni 11.00 uur Ds. v. Rijswijk 
 15.30 uur Ds. PK Meijer Meppel
  3 juli 11.00 uur Ds. Smit Zuidwolde
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk 

Gereformeerde kerk, Berghuizen
26 juni 9.30 uur ds. J.D.Th. Wassenaar Hellendoorn
  3 juli 9.30 uur ds. J.W. Muis  Avondmaal

Protestantse Gemeente Koekange
26 juni 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  

  3 juli 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf   HA

Kerkdiensten


