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Met passen en meten...….
“Top” overleg aanleg familiepad
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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
31 mei 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf Pinksteren/gezamenlijke dienst
  7 juni 9.30 uur Dhr. C.F. Dees Meppel 

Gereformeerde kerk, Berghuizen
31 mei Pinksteren: ds. Muis.
De kerkdiensten kunnen online worden beluisterd via www.kerkomroep.nl of 
zijn te bekijken via Youtube, via de link: https://tinyurl.com/uuqvsev

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Van Haeringenstraat 34
7701 CS  Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74
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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 guichelheil
Op Twitter volg ik allerlei personen omdat ze bekenden van mij zijn of omdat 
ze regelmatig interessante berichten plaatsen. Die laatste categorie gaat 
veelal over de natuur, waar uiteraard mijn belangstelling ook ligt. Tevens is 
het een manier om aan onderwerpen te komen voor deze column, want na 
15 jaar heb ik veel van de gebruikelijke onderwerpen wel besproken.
Een van die personen is boswachter Tim Hogenbosch, die als @BoswachterTim 
in 2018 tot Twitteraar van het jaar was gekozen. Op dit medium noemt hij 
zichzelf pluviofiel, dat ik vrij vertaal naar liefhebber van regen. Tijdens de 
coronacrisis kwam hij met de vraag of er nog guichelheil bestaat. Die peri-
ode kenmerkte zich door een langdurige droogte. Deze plant zou je als een 
soort barometer kunnen beschouwen. Want als overdag zijn bloemen dicht 
zijn, zou er regen op komst kunnen zijn. Het is dan in ieder geval bewolkt, 
want uitsluitend bij zonneschijn staan ze open.
Mijn antwoord op zijn vraag heb ik niet gebaseerd op de weersvoorspel-
lende eigenschappen van deze plant. Een andere belangrijke eigenschap is, 
ondanks dat deze plant als giftig bekend staat, deze vroeger als medicijn 
in gebruik was. Niet voor een gebroken bot of een verkoudheid, maar om 
psychoses of hondsdolheid bij de mens te genezen. Het woord “guichel” 
betekent volgens het bekende dikke woordenboek “gekheid”, terwijl “heil” 
uiteraard met genezen te maken heeft. Het werkwoord “guichelen” betekent 
derhalve “gekheid maken” en het woord “goochelen” is daarvan afkomstig. 
Mijn ironische bedoelde antwoord naar Tim was of hij niet last had van gekte 
of waanzin.
Guichelheil heeft een vrij vochtige grond nodig om goed te groeien, het liefst 
op kalkrijke bodem. In Drenthe komt hij op slechts enkele plekken voor, zijn 
verspreiding ligt vooral in Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, de duinstreek 
en langs de grote rivieren. Er bestaan twee ondersoorten, een met rode en 
een met blauwe bloemen. In feite zijn het bloempjes, gezien de maximale 
diameter van slechts één centimeter. Beide variëteiten bloeien van mei tot 
in september.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

Langedijk 7  |  7958 PJ Koekange  |  0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl  |  www.studiosannebeautyhair.nl

Museum De Wemme opent haar deuren op Tweede Pinksterdag 

 We mogen open! En dat gaan we doen op maandag 1 juni om half twee met 
drie tentoonstellingen. 
De eerste is ‘Dankzij de Vrijheid’, waarin we laten zien 
hoe het naoorlogse leven er uitzag. We beginnen de expo-
sitie met de bevrijding en gaan daarna verder in de tijd. 
Aan bod komen o.a. vervoer, communicatie, kinderspe-
len, hygiëne en landbouw. Ook komt de koude oorlog ter 
sprake. Te zien zijn echte bevrijdingsrokken, oude radio’s, 
een Messerschmitt, een lavet, een nagebouwde bunker 
van de BB en natuurlijk het Tientje van Lieftinck. Ook is er 
een levensgroot electrospel, dat met wegwerphandschoe-
nen aan gespeeld mag worden (corona-proof dus!). 
De tweede tentoonstelling is ‘Karren en meer’. We laten een bijzondere selec-
tie van onze karren zien, met rondom elke kar een kleine verzameling van 
zaken die met die kar te maken hebben. 
Tenslotte is in de boomgaard werk te zien van Marie Louise Minke uit 
Balkbrug. Zij maakt beelden van vooral beton en metaal. In de vitrines bin-
nen is ander werk van haar te zien. 
We hebben kinderen van ongeveer elf jaar ouderen laten interviewen, die 
na de oorlog ook zo’n elf jaar oud waren. Van deze interviews zijn opnames 
gemaakt en er is een boekje samengesteld: ‘Kinderen van Nu interviewen 
Kinderen van Toen over de tijd na de oorlog’. Het boekje is voor achtstegroe-
pers, die op bezoek komen, gratis mee te nemen. 
Het museum heeft in verband met de coronacrisis dit jaar voorlopig gewij-
zigde openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.00 
uur. De toegangsprijs is € 3,50. Kinderen tot 12 jaar en mensen met een 
Museumkaart mogen gratis naar binnen.  
Vanzelfsprekend houden we ons aan de regels die nu gelden. Een van die 
regels is, dat iedereen van tevoren moet reserveren. Dat kan per telefoon 
(0528 37 33 32) of via een mail aan info@dewemme.nl. Er mogen maximaal 
20 mensen aanwezig zijn in het museum. 
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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

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 0522 45 25 10
Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl

Maandag gesloten
Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur

Woensdag: 08:30 - 17:30 uur
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur

Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur
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info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

Kookt u, 
of koken wij
vandaag?

 WARME MAALTIJDEN  - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN

info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

√ Dieetmaaltijden

√ Gemalen en vloeibare maaltijden

√ Bezorging aan huis

√ Geen abonnement

√ Altijd een vertrouwd gezicht

√ Uw eigen maaltijd samenstellen
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Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
        uw tuinzo

rg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

Ontwerp, aanleg en onderhoud

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 

BEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 
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B uurtwerkers in De Wolden gaan de straat op

N u de maatregelen vanwege de corona-
crisis in een volgende fase zijn gekomen, 
vindt Welzijn De Wolden het belangrijk 
om zich  letterlijk te laten zien en zo in 
gesprek te blijven met inwoners. In de 
afgelopen zeven weken gebeurde dat 
via een speciaal belteam dat ouderen in 
de gemeente belt. Ook konden inwoners 
telefonisch of per e-mail vragen kwijt of 
juist hulp aanbieden. Vanaf deze week 
gaan buurtwerkers in de dorpen van De 
Wolden ook de straat weer op.

De medewerkers van Welzijn De Wolden gaan in duo’s, lopend of op de fiets, 
door de dorpen. Buurtwerker Berber Jansen legt uit: ‘’We gaan graag het 
gesprek aan met inwoners. Om te weten hoe het met ze gaat, wat er leeft 
en wat er nodig is om het vol te houden in deze crisis. Maar ook los van 
corona vinden wij het belangrijk dat we aanspreekbaar zijn. Niet iedereen 
klopt even makkelijk aan bij bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bud-
getcoach of een mantelzorgconsulent. Terwijl dat juist altijd kan, ook als je 
niet zeker weet wat je nodig hebt. Wij kennen veel organisaties en buurtini-
tiatieven en kunnen dus ook doorverwijzen.’’ 
De buurtwerkers zijn te herkennen aan de jas of het shirt met Welzijn De 
Wolden erop. ‘’Gewoon even een praatje maken zonder een hulpvraag is ook 
mogelijk, uiteraard alleen op minimaal 1,5 meter afstand.’’

Hulp via het Buurtteam
Welzijn De Wolden is ook vertegenwoordigd in het Buurtteam. Zij spreken 
met inwoners die vragen of hulp nodig hebben, of mensen die anderen hulp 
willen bieden. Ze verzamelen alle initiatieven die in de gemeente tijdens de 
coronacrisis zijn ontstaan om aanbieders van hulp te koppelen aan bestaan-
de organisaties. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het boodschappen doen 
of tuinwerkzaamheden, of de behoefte aan regelmatig telefonisch contact.

Contact
Voor alle benodigde hulp, zorgen en vragen gerelateerd aan de coronacrisis, 
en ideeën of initiatieven om anderen te helpen, neem contact op met het 
Buurtteam via: tel. 0528-378686 of per mail  buurtteam@dewolden.nl.
Voor alle andere zorg- en hulpvragen, kan contact worden opgenomen met 
Welzijn De Wolden, ook als zaken niet acuut zijn, maar wel lastig of veront-
rustend. 
Neem contact op via tel. 0528-378686 of per mail info@welzijndewolden.nl.
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel 

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u 
bij ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij 
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc. 
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts, 
truien en babyartikelen, zoals slabbetjes, badcapes en knuffels.

Coronapreventie
Wij leveren Coronapreventie- en communicatieproducten, 
zoals vloerschermen, desinfectiepalen, vloerstickers, banners en posters.
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Prins Bern ardlaan 2

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

De Berken 11
Koekange

zonne-energie

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

www.garage-gritter.nl

groot aantal occasions!



11

In format ie

Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB Koekange, Tel. 0522-451236 
(spoed, assistente en herhaalmedicatie via keuze-menu)
Website: www.koekange.praktijkinfo.nl (ook voor e-consult en herhaalmedicatie)
De praktijk is dagelijks geopend van 8-17 uur. De apotheek is dagelijks 
geopend van 8-12 uur en van 15-17 uur. Pauze van 10.15-10.30 uur. 
Aanvragen herhaalmedicatie kan via de website, de receptenlijn en de brie-
venbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze op een werkdag voor 12 uur 
aangevraagd is, ligt deze de volgende werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar.

Centraal Meldpunt De Wolden
Voor informatie, advies en bemiddeling naar passende hulp bij alle vragen over 
wonen, zorg en welzijnszaken. Dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar via 
Welzijn de Wolden, tel 0528 374173.

Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl

Geen pompoenactie dit jaar

Zuidwolde - Zoals we eerder berichten hadden we vanuit Welzijn De Wolden  
het idee opgevat om een pompoenactie te organiseren waarbij u pom-
poenzaden kon ophalen en we in oktober een pompoenfestival zouden 
organiseren. Echter was door de coronacrisis niet duidelijk of dit door zou 
kunnen gaan. Wij hebben inmiddels besloten deze pompoenactie niet door 
te laten gaan. Gezien de geldende maatregelen vinden we het niet ver-
standig om in deze onzekere tijd een dergelijke activiteit te organiseren. 
Heeft u nog vragen hierover dan kunt u contact opnemen met Welzijn De 
Wolden: 0528-378686.



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

Te koop,  gevonden e .d .

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: € 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender  € 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) € 2,50

Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina € 26,80)

Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

Agenda

27 mei De Koegang nr. 11
  1 juni Museum De Wemme weer open
10 juni De Koegang nr. 12
20 juni  Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur 
24 juni De Koegang nr. 13
18 juli Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
24 okt. 20 jaar bestaan Popkoor Nameless

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 10 juni 2020
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 4 juni 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
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