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Foto: Nicole Prins

16e jaargang nr. 7

Tess Prins (4jr) heeft een heel bijzondere boodschap op de stoep achtergelaten
in Koekange. Dit i.p.v. het versturen van kaartjes.
Hopelijk bezorgt dit een lach bij vele wandelaars die hier langskomen.
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Robert Wind (de planner), Johan of Arco zal u graag te woord staan om met u afspraken te
maken voor uit te voeren werkzaamheden.
Optimistisch en vol vertrouwen gaan Fokke, Johan en Arco met al hun medewerkers, de
Robert Wind
(de planner), Johan of Arco zal u graag te woord staan om met u afspraken
uitdaging aan om deze samenwerking tot een succes te maken.

0528 - 250 073

te maken voor uit te voeren werkzaamheden.
Optimistisch en vol vertrouwen gaan Fokke, Johan en Arco met al hun medewerkers, de
uitdaging aan om deze samenwerking tot een succes te maken.

Buurtteam De Wolden
Maakt u zich zorgen over iemand? Ervaart u overlast? Of heeft u een
probleem, maar u weet niet bij wie u terecht kan?
Soms is het lastig om de juiste organisatie voor uw vraag te vinden.
Voor al uw vragen en zorgen kunt u terecht bij het buurtteam van De
Wolden. We gaan samen op zoek naar een oplossing!
Buurtteam De Wolden is een Samenwerkingsverband dat bestaat uit
gemeente De Wolden, Welzijn De Wolden, politie, woningcorporatie
Actium, Cosis en GGZ-Drenthe.
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Stukje Natuur eikennachtkever
Het is al bijna een halve eeuw geleden dat ik mijn middelbare school
afrondde en daarna biologie kon gaan studeren aan de toenmalige
Landbouwhogeschool Wageningen. Mede daardoor staan deze Stukjes
Natuur nu in de Koegang. Ik zat indertijd op het VWO en niet op het gymnasium. Immers in heb geen talenknobbel, dus de extra vakken Latijn en Grieks
zag ik niet zitten. Die talen vond ik meer iets voor aanstaande artsen, die
gebruiken met enige regelmaat allerlei Latijnse en Griekse termen.
Jammer genoeg bleek tijdens mijn biologiestudie dat ook daar Latijn en
Grieks werd gebruikt. Niet zoveel als bij een medicijnenstudie, maar toch.
Dus ik ontkwam er niet aan. Gelukkig kon ik beschikken over het boekje
“Technische termen”, waarin de meeste Latijnse en Griekse termen opgenomen zijn. Bovendien heeft elk levend organisme, dat bekend is bij de wetenschap, een Latijnse naam. Natuurlijk heeft ieder land voor nagenoeg elk
organisme een naam in hun eigen taal. Want om landgenoten op te zadelen
met Passer domesticus voor de huismus is niet zo handig.
Nu staat hierboven dat nagenoeg elk organisme een Nederlandse naam
heeft, vooral als dat organisme hier algemeen voorkomt. Echter een goede
bekende van mij, werkzaam als boswachter en natuurdocent, kwam onlangs
in het bos meerdere insecten tegen, waarvan er geen Nederlandse naam
bekend is. Het betrof een kever met de Latijnse naam Nalassus laevioctostriatus. Omdat hij nergens een Nederlandse naam kon vinden, heeft hij er zelf
een verzonnen. Gezien de levenswijze van deze kever kwam hij uit op de
eikennachtkever.
Deze ovale, zwartbruine kever van ongeveer één centimeter lengte leeft
voornamelijk onder de losse schors van oude eikenbomen. Daar voedt hij
zich met groene algen en ander organisch materiaal. De larven van deze
kever voeden zich daar ook mee. Zij leven echter meestal in vochtige grond
in de buurt van rottend hout. In het voorjaar komen de ontpopte kevers
’s nachts tevoorschijn om te paren.
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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Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud
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Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl

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

• 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
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

Bouwbedrijf KRALE
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Potgrondactie KIA 2020
Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken die op een of andere
manier heeft geholpen om onze jaarlijkse potgrondactie tot een groot succes
te maken. Hetzij door potgrond te kopen en/of te verkopen of door andere
hulp.
En natuurlijk willen wij Kuiper, Koekange bedanken voor hun al, jarenlange,
medewerking aan deze actie.
BEDANKT!!
Korfbalvereniging Kia, Koekange

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

zonne-energie

De Berken 11
Koekange

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

tel:

06 125 666 69

STICHTING DORPSHUIS
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Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange
Telefoon: 0522-451595

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686
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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

‘Geen Woorden Meer’
Een verhaal waarin pesten twee kanten krijgt
Dit jaar is mijn boek ‘Geen Woorden Meer’ uitgekomen; een
boek over twee meisjes en hun verschillende oogpunten op
het gebied van pesten. Zo volgt de lezer het verhaal van
de populaire, maar onzekere Emma en haar tegenpool de
gepeste Maud. Het is een boek dat je doet nadenken, filosoferen en realiseren. Maar het is misschien ook een boek dat in deze vreemde
tijden voor wat afleiding kan zorgen; ons doet vermaken. Het is een tijd van
thuisblijven, maar dat biedt wellicht ook weer tijd voor lezen.
Ik was zeventien toen ik aan ‘Geen Woorden Meer’ begon en heb het dan eindelijk op achttienjarige leeftijd af weten te ronden. Tijdens het schrijfproces
was ik omringd door gillende pubers (waarvan ik er zelf stiekem ook een van
was/ben) en dit heeft dus veel inspiratie geboden voor de personages. Zelf
ben ik gelukkig nooit gepest, maar toch had ik interesse in het onderwerp.
Wat doet het met mensen? Heeft de ‘boosdoener’ ook gevoelens? Ik hoop dat
ik met dit boek mensen kan laten nadenken over die vragen en zich laten
beseffen hoeveel woorden met iemand kunnen doen.
Mijn schrijfstijl wordt door mijn uitgeverij Boekscout omschreven als rechttoe rechtaan, en een tikje eigenwijs waarbij ik aan de hand van humor en
creativiteit een zeer serieus thema op de lezer wil in laten werken.
Mensen die het boek al hebben gelezen, vertellen me dat ze last krijgen van
dubbele gevoelens. Ze zouden Emma willen haten, maar tegelijkertijd hebben
ze empathie voor het meisje die anderen pijn doet. Velen hebben wijze lessen uit het boek weten te halen, en ik hoop dat u dat ook lukt. ‘Geen Woorden
Meer’ is een verhaal over Emma en Maud en waarschijnlijk vele anderen.
Merel Wolfkamp
Het boek is verkrijgbaar in de Bruna te Meppel of via de webwinkel van Boekscout.nl.
U kunt mij persoonlijk bereiken via: mwolfkamp2001@outlook.com of via mijn website:
https://merel-wolfkamp.jimdosite.com

K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf

Van Haeringenstraat 34
7701 CS Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Dieetmaaltijden

√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen

WARME MAALTIJDEN -KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400
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Samen aan Tafel
Samen aan Tafel gaat niet door in de maanden april en mei i.v.m de coronavirus. Juni is nog afwachten, maar je leest het in de Koegang als het wel of
niet door gaat.
Namens Lutina Bos

Samen zetten we de schouders eronder
We hebben te maken met een uitzonderlijke situatie. Hierdoor moeten we
onder andere wat meer omkijken naar onze naasten. Krijgen zij te maken
met eenzaamheid of hebben ze bijvoorbeeld ondersteuning nodig voor praktische zaken, zoals boodschappen doen.
Buurtteam De Wolden
Zeker in deze tijden kunt u beroep doen op het buurtteam. Hierin werken
onder andere wijkagenten, buurtwerkers, wijkbeheerders, bewonersconsulenten van de woningcorporatie en de geestelijke gezondheidszorg samen.
Heeft u ondersteuning nodig of heeft u concrete en acute vragen neem direct
contact op met het buurtteam via: 0528-378686 of buurtteam@dewolden.nl.
In actie komen
In De Wolden wonen veel ouderen en kwetsbaren die nu vanwege het coronavirus minder bezoek krijgen. Terwijl dat bezoek vaak het hoogtepunt van
de week is. Deze ouderen en kwetsbaren kunnen daardoor sociaal geïsoleerd
raken of zich eenzaam gaan voelen, vooral als ze minder digitaal vaardig
zijn. Wat kunt u doen?
Bel vaker en langer
Hoe makkelijk is het om wat vaker te bellen of langer te bellen? Kijk bijvoorbeeld samen naar een televisieprogramma en zet uw telefoon dan op
luidsprekerstand. Zo bent u op afstand toch verbonden.
Schrijf kaarten en brieven
Veel mensen hebben nu minder reistijd en werken vanuit huis. Dat maakt het
goed mogelijk om weer eens een brief te schrijven of een kaartje te posten.
Heeft u ideeën?
Maar er zijn natuurlijk genoeg andere ideeën. Deel deze en geef het door aan
het buurtteam via 0528 - 37 86 86 of buurtteam@dewolden.nl
Hulp aanbieden
De inwoners van De Wolden zijn zeer begaan met de medemens. Je ziet allerlei initiatieven ontstaan op het gebied van naoberschap. Wilt u uw initiatief
ook doorgeven aan het buurtteam. Het buurtteam verzamelt ze allemaal om
er zo een sociale kaart Corona-crisis van te maken. Met als doel aanbieders
van hulp te koppelen aan bestaande organisaties. We kunnen op deze manier
ook de mensen die hulp nodig hebben beter koppelen aan het aanbod om te
ondersteunen. Dank voor uw medewerking!
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KNIPPEN | HAIRSTYLING | VISAGIE
Langedijk 7 | 7958 PJ Koekange | 0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl | www.studiosannebeautyhair.nl

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

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa,
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.
Wie oh wie heeft er een klein bosje in zijn land of singel langs zijn erf waar
we zo af toe wat uit weg mogen zagen? We horen het graag.
Vriendelijke groeten, Cisca de Jager, 06-20212848
Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt:
Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven
(kwart pagina e 26,80 / halve pagina e 47,13)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Drukkerij Kleen.
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Drentse gemeenten en provincie willen ondernemers steunen die in de problemen komen door de effecten van corona
De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe willen samen optrekken bij
het ondersteunen van ondernemers die getroffen worden door de effecten
van Corona. Er wordt een aantal maatregelen verkend en uitgewerkt die
kunnen worden ingezet om dit te doen. De Drentse maatregelen moeten bijdragen aan het versterken van de liquiditeitspositie van bedrijven en zzp’ers.
“We proberen om als gemeenten eenduidige maatregelen te treffen en deze
af te stemmen met de provincie zodat Drentse ondernemers zo veel mogelijk hetzelfde worden behandeld.” Aldus Richard Korteland, burgemeester
van Meppel en voorzitter van de portefeuille Economische zaken binnen de
Vereniging van Drentse Gemeenten. “We denken aan maatregelen zoals het
sneller betalen van facturen en het uitstellen van het sturen van rekeningen
vanuit de gemeenten.”
De steunmaatregelen worden een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week aangekondigd heeft. De komende week geven de Drentse
wethouders en de gedeputeerde van economische zaken invulling aan deze
maatregelen.
Drentse ondernemers kunnen nu al terecht bij www.ikbendrentsondernemer.
nl met al hun vragen en informatie over actuele regelingen.

Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
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LET OP!
In verband met het coronavirus zou het kunnen zijn dat bepaalde activiteiten
afgelast/opgeschort worden. Voor meer informatie adviseren wij u contact
op te nemen met de organisatie.
De redactie van De Koegang

Agenda
2 april	Workshop Schilderen De bloeiende koe van Pitch en Putt Koekange - Pitch
en Putt Koekange - 19.30 uur
5 april Vesper - Prot. Gemeente IJhorst-de Wijk - 19.00 uur
11 april Giga speelfestijn - korfbalveld KIA 10.00-12.00 uur
12 april Popkoor Nameless - Triaskerk Meppel - 19.00 uur
15 april De Koegang nr. 8
17 april Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
19 april	Bevrijdingsconcert met o.a. Vrouwenkoor Meander / Popkoor Nameless
- sporthal de Slenken, de Wijk
21 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
24 april Prijsuitreiking Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
25 april Kangoeroeklup - Korfbalveld KIA - 10.00-11.00 uur
28 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
29 april De Koegang nr. 9
9 mei
Kangoeroeklup - Korfbalveld KIA - 10.00-11.00 uur
10 mei
Moederdag brunch - Landgoed Welgelegen - 10.30 uur
13 mei
De Koegang nr. 10
16 mei
Kangoeroeklup - Korfbalveld KIA - 10.00-11.00 uur
27 mei
De Koegang nr. 11
3 juni
BHV Herhalingscursus - De Schakel - 8.30-12.00 uur en 12.30-16.00 uur
6 juni
Uitje KIA
10 juni
De Koegang nr. 12
13 juni
Popkoor Nameless - Vocaal festival Annen
20 juni
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
24 juni
De Koegang nr. 13
2e ma. v.d. maand,
Repair café - 10.00 uur en ‘Onder ons bij de Soep’ - 12.00 uur behalve feestdagen
De Veldhoek, Koekangerveld
Dinsdag		
Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Dinsdagavond 	Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan de
Sportlaan - 19.30-20.30 uur
1e vr. v.d. maand
Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
Vrijdagmiddag

Kopij en advertenties (voorzien van naam, adres en tel.nr.) inleveren bij:
• Per e-mail dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
• Michel Kleen en Cisca de Jager, Eggeweg 37, 7958 PK Koekange
Volgende uitgave
15 april 2020
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 9 april 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

