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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
17 mei  9.30 uur Dhr. C.F. Dees Meppel 
24 mei 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  Zond. na Hemelvaart

Gereformeerde kerk, Berghuizen
17 mei ds. Henk Linde
21 mei ds. Gerard Venhuizen   Hemelvaartsdag
De kerkdiensten kunnen online worden beluisterd via www.kerkomroep.nl of 
zijn te bekijken via Youtube, via de link: https://tinyurl.com/uuqvsev

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9 
7958 SP  Koekange 

Mobiel 06-44167477 
www.hovenierroelofwestert.nl

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Bedankt dorpsgenoten, 

Wij zijn ontroerd door alle mooie en leuke berichten die wij hebben ontvan-
gen naar aanleiding van ons afscheid van Spar Koetsier. De woensdag voor 
de overdracht nodigden wij mensen uit voor een kopje koffie en wat lekkers. 
We hadden niet verwacht dat we die dag zoveel handen zouden schudden. 
Maar ook na die tijd krijgen we nog veel reacties. Ook nu nog in de brie-
venbus. Bedankt allemaal voor jullie waardering, we kunnen zo met een fijn 
gevoel aan ons pensioen beginnen. We missen de dagelijkse ontmoetingen 
met jullie. De afgelopen periode is het er iets anders aan toe gegaan dan we 
hadden gedacht… Onze vrije dagen spenderen we tot nu toe thuis, vanwege 
alle coronamaatregelen. We vermaken ons prima, met tuinieren en de bees-
ten verzorgen komen we de dagen goed door.  Bij COOP Scherff werd de ope-
ning niet groots gevierd maar de winkel is door menig dorpsgenoot bezocht 
en goed ontvangen. Wat prachtig om te zien dat ons dorp zo’n mooie winkel 
heeft. Klaas-Jan en Esther het ga jullie goed! 

Groeten van Gea en Henk Koetsier                               
 

 
  

Party service
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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 katwilg
Het klassiek Hollandse landschap ziet er volgens mij als volgt uit: een groene 
weide met verspreid gele en witte bloempjes. Daarin graast een tiental 
zwartbonte koeien en in de blauwe lucht danst een paartje kievieten tus-
sen de grijswitte wolken. Op de voorgrond een eikenhouten hek met aan 
weerskanten een brede sloot, geflankeerd door een rij knotwilgen. Aan de 
waterkant staat een blauwe reiger te vissen. Op de achtergrond staat tussen 
enkele hoge bomen een rietgedekte boerderij. Aan de horizon bomen en 
struiken, waarboven een kerktoren en een korenmolen uitsteken.
Knotwilgen vormen een essentieel onderdeel uit van het Nederlandse land-
schap. Maar zou de titel van dit Stukje Natuur dan niet “knotwilg” moeten 
luiden? Nee, want een knotwilg is geen specifieke plantensoort. Naast de 
katwilg kan dat ook de schietwilg of de kraakwilg zijn. Zelfs soorten als de 
els, es, populier of de zomereik kunnen zo gesnoeid zijn. Een knotwilg is 
niets anders dan een boom die op twee meter afgezaagd is en waarna de uit-
gelopen waterloten, algemeen bekend als wilgentenen, regelmatig gesnoeid 
worden.
De katwilg is als knotwilg niet zo populair, in de meeste gevallen is het de 
schietwilg. Echter op de vele grienden die Nederland rijk is, komt hij veel 
vaker voor. De reden daarvoor is dat de katwilg meestal als een struik uit-
groeit. Deze wilgensoort is het beste te herkennen aan zijn bladeren. Die zijn 
namelijk erg smal en lang. Qua breedte gemiddeld één centimeter en qua 
lengte minstens 10 centimeter, met een maximum van 25 centimeter. Daarbij 
is de bladrand vaak naar binnen iets omgerold. De kleur is aan de onderkant 
grijsgroen, terwijl de bovenkant glanzend donkergroen is. 
De katwilg is een tweehuizige plant, wat wil zeggen dat de ene plant alleen 
mannelijke katjes heeft en de andere alleen vrouwelijke katjes. De vrou-
welijke katjes produceren na bevruchting veel kleine zaden met pluizige 
draden. Soms komt er zoveel zaadpluis vrij, dat het lijkt of het sneeuwt. Dit 
verschijnsel is bekend als zomersneeuw.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG 

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

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

In verband met de 

Coronacrisis volgen wij de 

richtlijnen van het RIVM.

Met gepaste voorzorgs-

maatregelen kunt u bij 

ons terecht voor een 

bespreking en kunnen 

akten op ons kantoor 

worden ondertekend. 

Bedroefd hebben wij 
kennisgenomen van het overlijden 
van

Klaas de Weerd
Klaas heeft zich jaren ingezet als 
vrijwilliger van ZZWD, zowel voor 
de dagactiviteiten in ’t Hof van 
Koekange als voor het bezorgen 
van Maaltijd Service Thuis.
Wij herinneren Klaas als een zeer 
gewaardeerde vrijwilliger.
Wij wensen zijn familie veel sterkte 
toe.
                                                                                                                                
Cliënten, vrijwilligers 
en medewerkers 
ZZWD,
Locatie Koekange
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Start aanleg nieuw fietspad bij Koekangerveld en wandel-
pad bij Koekange
Gemeente De Wolden en de Belangenvereningen Koekange en Koekangerveld 
zijn direct na de Pasen gestart met de aanleg van 2 nieuwe recreatieve ver-
bindingen in De Wolden.
 
Veldpad - Belangenvereniging Koekangerveld is de initiatiefnemer van het 
Veldpad. Dit 900 meter lange vrijliggend fietspad van beton wordt gereali-
seerd langs Marterhaar tussen de Koekangerveldweg en het Woldenpad in 
de boswachterij Ruinen. Het fietspad is een belangrijke (nu nog ontbrekende 
schakel) in de recreatieve route tussen Koekange en Ruinen. Staatsbosbeheer, 
Belangenvereniging, gemeente en de bewoners van Marterhaar hebben 
diverse keren overleg gevoerd over de situering. Het eerste overleg dateert 
van eind 2017 en na afspraken met grondeigenaren, vergunningen en het 
rondmaken van de financiering (o.a. de provincie draagt bij in de aanleg-
kosten) en de selectie van de aannemer wordt het pad nu aangelegd. Het 
fietspad krijgt een breedte van 2,50 meter en volgt een mooie route langs 
weilanden, bos en heidevelden. Met inwoners wordt nog nagedacht over de 
inrichting van de berm van het fietspad. Voorkeur is een in dit gebied pas-
sende beplanting. Op dinsdag wordt gestart met de aanleg, plan is om het 
pad eind mei af te ronden. 
 
Familiepad - Het Familiepad langs de Koekanger Dwarsdijk bij Koekange is 
een initiatief van de Belangenvereniging Koekange. De Koekanger Dwarsdijk 
is onderdeel van de wandelroutes in de gemeente De Wolden, maar de route 
wordt ook veel gebruikt als dorpsommetjes vanuit Koekange. De Dwarsdijk is 
best smal en er maakt veel verkeer gebruik van deze weg, waardoor de vele 
wandelaars regelmatig moeten uitwijken naar de berm. Met de aanleg van 
het 500 meter lange wandelpad in de berm wordt het veiliger voor de wan-
delaars. Het pad heeft de werknaam Familiepad gekregen omdat de breedte 
(1,50m) van het pad ook geschikt is voor kinderwagens en rolstoelers. 
Diaconie/kringloop, NAM, Recreatieschap Drenthe, Toerisme De Wolden en 
de Belangenvereniging zelf dragen bij in de realisatiekosten. Landeigenaren 
en bewoners langs de Dwarsdijk verlenen medewerking voor het tracé. Het 
pad krijgt een verharding van beton, in verband met het onderhoudsmateri-
eel van het waterschap. De aannemer start in mei met de aanleg. 
 
Initiatiefrijk De Wolden - Naast diverse andere subsidies (provincie, recre-
atieschap, enz.) draagt de gemeente De Wolden bij in de aanlegkosten van 
beide paden. Belangrijke voorwaarde van de gemeente is dat er draagvlak 
is voor het initiatief en de uitwerking door de initiatiefnemers wordt opge-
pakt. De gemeente heeft de beide verenigingen gefaciliteerd met technische, 
financiële en bestuurlijke adviezen. Wethouder Hilda Mulder: “Deze paden 
zijn weer een mooi voorbeeld van participatie. Zonder de inzet van de 
vrijwilligers van de beide Belangenverenigingen waren deze paden er niet 
gekomen”. 
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School - Corona - School - Kika - Sponsor

Tja; het was wat voor ons als bewoners tegenover de OBS De Rozebottel aan 
de Sportlaan. Tijdens een grote vakantieperiode van 6 weken is het al zo 
stil; nu was het echt één grote treurige stilte te noemen door de verplichte 
Coronasluiting. En dat midden in een schooljaar nota bene. Alleen maar 
lege klaslokalen, lege fietsenrekken, een leeg schoolplein en geen gezel-
lige speeldrukte tijdens de pauzes. En geen Plat Dakkie open na schooltijd. 
En geen bedrijvigheid in het Dorpshuis. Vrolijk werd je er niet van. Maar: 
sinds afgelopen maandag 11 mei is er na 8 weken gelukkig weer leven in 
de brouwerij nu alvast de school weer (deels) open mag. Ook elders in het 
dorp en ook landelijk gelukkig, want leerlingen moeten gewoon onderling 
persoonlijk contact hebben als klasgenoten lijkt mij – ze zijn tenslotte samen 
toch een jaar of 6-7 één grote familie op de basisschool, dus missen ze 
elkaar heus wel na verloop van tijd. En de veelal bejaarde overburen kunnen 
nu ook een woonkamerspelletje doen terwijl ze naar buiten kijken; wie her-
kent welke leerling nog na zo’n lange afwezigheid! Wie heeft een groeispurt 
gehad! Wie heeft plots lang haar! 

Tja: dat corona hè? Gooit echt álles in de war. Zo ook de sponsoring door 
groep 8 om in mei of juni te gaan fietsen voor KIKA nadat het kinderge-
meenteraadplan van de Rozebottel op 10 oktober 2019 als winnaar uit de 
bus kwam in Zuidwolde. Nou: dat fietsen kunnen ze nu wel vergeten vrees 
ik, want (vermoedelijk) tot 1 september mogen dit soort groepsactiviteiten 
zowel binnen als buiten helaas niet plaatsvinden. En omdat groep 8 in juli 
het schooljaar afsluit en ze uitvliegen richting voortgezet onderwijs, kan dat 
fiets-sponsor-plan logischerwijs niet meer door hun gerealiseerd worden. 

Tja: wat te doen dan? Met een idee winnen dat dan geen ene cent oplevert? 
En KIKA in de kou laten staan? Nee hoor; aan me nooit niet dacht ik onlangs. 
Dat gaat niet gebeuren. Is het coronavirus al ernstig te noemen, kinderkan-
ker is ook verschrikkelijk. Ik heb zelf dan wel geen kind(eren) maar ik moet 
er niet aan denken dat het je overkomt als ouder(s). Dus mijn spaarpot was 
snel omgekeerd, geteld door een hulpvaardige 2-ling en daarna gelijk goed 
besteedt, want het afgeronde bedrag van 45 eurootjes is rechtstreeks naar 
KIKA gegaan. Het waren zelfs 2 vliegen in 1 klap want voor die spaarpot- 
opbrengst kwamen leuke KIKA Katootjes als Kadootjes beschikbaar. Okay: de 
Rozebottel groep 8 zal dan wel niet meer fietsen; toch is hun winnende idee 
best een bedankje waard. En dus komen nu die Katootjes als geroepen. Ze 
zullen voor de leerlingen + een aantal leerkrachten zo spoedig mogelijk wor-
den afgeleverd bij de school en in allerlei kleuren. Ziet U eens een Katootje 
bungelen aan schooltas of fietssleutel; bedenk dan even wat de kinderen 
voor zieke leeftijdsgenoten over hebben gehad.  

Lees verder ->
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P.S.: natuurlijk verdienen ook de groep 
8 leerlingen van de andere deelnemen-
de gemeenteraadscholen een bedankje 
omdat die mee gefietst zouden heb-
ben ter sponsoring. Helaas was mijn 
spaarpotopbrengst, ondanks 1 jaar lang 
5-10 en 20 eurocent munten sparen, te 
bescheiden om ook hún allemaal met 
een Katootje te belonen – graag begrip 
in deze. Máár: mocht iemand zich geroe-
pen voelen ze óók uit te willen delen 
middels een KIKA sponsorbijdrage, dan 
verneem ik dat met alle plezier.  

O ja: de handgemaakte en geheel mate-
riaal gesponsorde Katootjes zijn in het Sparwinkeltje bij camping de 
Westerbergen verkrijgbaar – ze liggen in een mandje bij de kassa of er 
anders even naar vragen. Voor de prijs hoeft U het niet laten en als kadootje 
zijn ze écht heel leuk. 

Vriendelijke groet, Wout – Sportlaan 19       

In de maand mei 

aangepaste openingstijden: 

di, wo, do, vr en za 
van 09.30 tot 12.00 uur Oosterstraat 2 

7963 AC  Ruinen
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.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

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip 
in de wijde omgeving

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
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De wijkbeheerders 
van Buurtteam de Wolden:

Zijn het eerste aanspreekpunt voor 
signalen die te maken hebben 
met de leefbaarheid in de gehele 
openbare ruimte. Dit kunnen fysieke 
verstoringen, meldingen en wensen 
zijn die vanuit de samenleving komen. 
Werken samen met de bewoners in 
een wijk, buurt of straat aan ideeën 
om de leefbaarheid te vergroten.

Contactgegevens: 
Wijkbeheerder Buurtteam Noord 
is Rob Feijen: 
r.feijen@dewoldenhoogeveen.nl
Voor de dorpen: Koekange, Koekangerveld, Ruinerwold, Oosteinde, 
Weerwille, Berghuizen, Ruinen, Echten, Ansen en Eursinge. 

Boerderijenfietstocht 29 juli 2020 Zuidwolde afgelast
 
Zoals u wellicht zal begrijpen heeft het bestuur besloten dat ook de boer-
derijenfietstocht vanuit Zuidwolde, welke gepland stond voor 29 juli 2020, 
NIET door gaat vanwege de coronacrisis.
Als organisatie durven we het niet aan om voor zoveel deelnemers deze 
fantastische tocht te organiseren. We kunnen ons niet aan de veiligheids-
maatregelen houden zoals deze nu zijn gesteld.
De organisatie richt zich nu op het vervolg in juli 2021.
De route is klaar en we hebben weer een aantal welwillende bedrijven gevon-
den die graag hun deuren voor u open willen zetten.
We proberen deze door ons benaderde bedrijven nu vast te leggen voor 
volgend jaar en hopen u dan allen te kunnen begroeten en verwachten dan 
evenals voorgaande jaren een mooie opkomst en uiteraard een geweldige 
tocht.
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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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

Eggeweg 30  
7958 PL  Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.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- 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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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Pro Rege Fiets 3-daagse gaat niet door

Dit voorjaar zou voor de 24ste keer vanuit het Echo’s Home in Darp/Havelte 
een fiets 3-daagse worden georganiseerd. Een evenement waar deelnemers 
uit de regio en ver daar buiten aan mee doen. Door de overheidsmaatregelen 
rondom de coronacrisis kan de gezellige fietstocht dit jaar helaas niet door-
gaan. Het organisatiecomité is van plan om volgend voorjaar weer mooie 
routes uit te zetten in de omgeving van Darp/Havelte. Meer informatie vindt 
u op www.fietsenprorege.nl.



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

Te koop,  gevonden e .d .

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 

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

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com

Van Haeringenstraat 34
7701 CS  Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

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 27 mei 2020
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 21 mei 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang


