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De voorzitters van Vitesse en KIA hebben de eerste stickeralbums 
in ontvangst genomen. Iedereen kan nu zijn favoriete spelers verzamelen.
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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
18 okt. 9.30 uur Ds. J. Stap Wannperveen  
25 okt. 9.30 uur  Ds. H.E.J. de Graaf     
 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold-Koekange
In het Middelpunt in Berghuizen
18 okt. 15.30 uur Ds. C. Harryvan
25 okt. 15.30 uur Ds. R. van Ommen

De Berken 11
Koekange

zonne-energie

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

Langedijk 7  |  7958 PJ Koekange  |  0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl  |  www.studiosannebeautyhair.nl
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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 wapendrager
Laatst ging ik met een vrijwillige boswachter van Natuurmonumenten een 
ochtend mee op het Dwingelderveld. Sinds kort ben ik met vervroegd pensi-
oen en het leek mij een leuke dagbesteding om in dat gebied op deze manier 
actief te zijn. Nu verzorg ik daar al regelmatig allerlei excursies, maar die 
concentreren zich vrijwel altijd rond het bezoekerscentrum aan de Benderse 
in Ruinen. Als vrijwillige boswachter kom je door het gehele gebied en is de 
kans op leuke ontmoetingen natuurlijk veel groter.
Op die bewuste dag stonden wij even na te genieten van een grauwe klau-
wier aan de rand van het Holtveen, toen mijn collega op twee meter van 
ons een bijzondere nachtvlinder via een boomstam omhoog zag klimmen. 
Gelijk een foto gemaakt en via het tegenwoordige altijd paraat zijnde mobiel 
met internetverbinding deze nachtvlinder opgezocht. De uitkomst was de 
wapendrager, een soort uit de familie van de tandvlinders, die vrij algemeen 
in Nederland voorkomt. Verder bleek dat het een vrouwelijk exemplaar was. 
Zij had immers een eipakket op haar achterlijf, kon daardoor niet meer vlie-
gen en was genoodzaakt om naar boven te klimmen.
Deze nachtactieve vlinder is relatief goed te herkennen, want in rust vouwt 
hij zijn vleugels over het achterlijf en lijkt dan op een afgebroken berken-
takje. Dit komt door zijn bastachtige uiterlijk en de vaalgele ronde vlek op 
het borststuk en in de vleugelpunt.
Vanwaar de naam wapendrager voor dit insect, terwijl de naam berkentakje 
logischer zou zijn. Zo werd hij vroeger ook wel genoemd. Op de website van 
de Vlinderstichting staat daarover een toelichting. De huidige naam danken 
we aan Johannes Goedaert, een van de eerste entomologen in Nederland. In 
zijn publicaties uit 1660 geeft hij die naam op basis van de koptekening van 
de rups. Dat lijkt op een keper, een omgekeerde letter V, dat in de heraldiek 
(wapenkunde) regelmatig voorkomt. In een latere publicatie uit 1762 schrijft 
een andere entomoloog dat de uiteinde van de voorvleugel op een schild of 
medaille zou lijken.

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 

Roelof
H O V E N I E R
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Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl
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Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Bouw-
tekeningen &

Grootformaat
posters

Grootformaat tekening of poster nodig? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wil je een kopie of scan van een bestaande tekening of een print van een pdf? 

Het kan allemaal!

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Van Haeringenstraat 34
7701 CS  Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

Alternatieve Greppeltocht!!

Lieve Koekangenaren,

Helaas hebben wij moeten besluiten dat de Greppeltocht van 7 november 
a.s. in oorspronkelijke vorm niet door kan gaan… Maar wees niet getreurd! 
De Activiteitencommissie heeft een superleuk alternatief bedacht!
Durf jij met jouw team de strijd aan te gaan in de Alternatieve Greppeltocht? 
Meld je dan nu aan!
Wat gaan we doen? In plaats van post naar post gaan we nu van opdracht 
naar opdracht! Een te gekke avond met de leukste opdrachten, vragen en 
challenges. Een opdracht goed uitgevoerd? Dan mogen jullie door naar de 
volgende, zo niet dan doen jullie weer een stap terug… Weten jullie uiteinde-
lijk de meeste punten te verzamelen deze avond? Dan zijn jullie de winnaar 
van de Alternatieve Greppeltocht 2020!
Het evenement is live vanuit jullie huiskamer te volgen via Youtube, en alle 
activiteiten worden nauwlettend in de gaten gehouden door de (film)crew 
van de Activiteitencommissie! Een verdere omschrijving van de activiteit 
volgt voor aanvang van het evenement!

Het evenement vindt plaats op:
- 7 november van 20.00 uur tot +/- 23.30 uur
- Kosten? € 10,- per team

In verband met de voorbereidingen vragen we jullie om je uiterlijk voor vrij-
dag 16 oktober 18.00 uur op te geven. Opgave geschied door op volgende 
wijze te mailen naar alternatievegreppeltocht@gmail.com:
- In de onderwerpbalk: teamnaam (vb. De Schakel) 
-  In het tekstvak: locatie + 06-nummer (vb. Pr. Margrietlaan 1 06-xxxxxxxx)

!! Ieder team wordt gevraagd om zich te houden aan de door de overheid 
gestelde coronamaatregelen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Met vriendelijke groeten, 
De Activiteitencommissie
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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

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
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ANNERIE KREMER & TEAM

Annerie Kremer Uitvaartzorg
0522 - 24 50 21  |  www.kremeruitvaartzorg.nl

Op de hegge aan de Egge

Wij zijn Anneke en Sjoerd Windemuller. Sinds 
meer dan 40 jaar wonen wij op de Eggeweg 
en wij telen ook al meer dan 40 jaar groen-
ten en fruit als hobby. Als wij een grote 
opbrengst hebben (meer dan wij zelf gebrui-
ken) verkopen wij dat aan liefhebbers.
Wat verkopen wij op de heg? Het zijn produc-
ten die we zelf telen in onze tuin. We hebben 
een moestuin en een boom- en wijngaard. 
Ook een kas met tafeldruiven, komkommers 
en tomaten. 
In de zomer verkopen wij o.a. komkommers, courgettes en soms ander 
zacht fruit die we teveel hebben, soms ook groenten uit de moestuin.
Vanaf augustus verkopen we fruit uit de boomgaard. 
Ik ben opgegroeid op een Westlandse tuinderij en Sjoerd heeft ook jarenlange 
ervaring met groente en fruitteelt. Hij heeft veel geleerd van mijn vader en 
heeft later o.a. ook als vrijwilliger op De Fruithof in Frederiksoord gewerkt. 
Fruit telen is een van zijn hobby’s geworden. We hebben vaak teveel. 
Wij wilden oorspronkelijk ons fruitoverschot aan de voedselbank geven, 
maar de voedselbank wil geen producten van particulieren, dit mag niet 
volgens de huidige regelgeving. 
We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen op het fruit en geen kunstmest in 
de hele tuin. Omdat we zuinig willen omgaan met het milieu zijn we overge-
gaan op papieren zakken i.p.v. plastic.
Regent het, of wil je meerdere kilo’s bestellen maak gebruik van WhatsApp 
0649834718. Per zak vragen we € 1.-
Wat voor soorten appels verkopen we o.a.: 
Notaris (hand en keuken), Goudrenette (hand en keuken), Zoete Bloemee 
(hand en keuken), Jacob Dirk (hand en keuken)
Wat voor soorten peren verkopen we o.a.:
Conference (hand), GieserWildeman (stoof, roodkokend), Winterbergamot 
(stoof, roodkoken) 

Anneke Windemuller
Eggeweg 52, Koekange
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

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 

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl
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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 (bijv. kwart pagina e 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

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

Te koop,  gevonden e .d .

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449  |  drukkerij@kleen.nl

Adverteren?

Gratis op te halen: 
2 katjes - 6 maanden oud, tel. 451690
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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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In format ie

Alarmnummer: 112 Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB, tel. 0522-451236 (spoed kies 1, herhaalme-
dicatie kies 2 en assistente kies 3). website: www.koekange.praktijkinfo.nl
patientenportaal: koekange.uwzorgonline.nl
De praktijk is op werkdagen geopend van 8-17 uur. De apotheek van 8-12 
uur en van 15-17 uur. Pauze van 10.15-10.30 uur.
Aanvragen van herhaalmedicatie kan via het patientenportaal en telefonisch 
via de receptenlijn (keuze 2). Medicatie die op een werkdag voor 12 uur 
besteld is, ligt doorgaans 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.

Onafhankelijke cliëntondersteuning: Stichting OCO de Wolden
Tel. 085 0013 157, mail: info@stichtingoco.nl, website: www.stichtingoco.nl

www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders
Info en nieuws over Koekange is ook te vinden op de website www.koekange.info

Peuterspeelzaal Meidoorn Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
 tel: 0522-452531. Peuterspeelzaal: opgave vanaf  
 1½ jaar bij Wietje Nijmeyer tel: 0522-452531

Kinderdagverblijf Meidoorn Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
 Kinderdag- en buitenschoolse opvang van 0-12 jaar. 
 Meer info 038 4214521 of www.doomijn.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

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



Agenda
10-16 okt. Afrikaloop
13 okt. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
14 okt. De Koegang nr. 19
16 okt. Klaverjassen De Schakel - 19.30 uur
16 okt. Landgoeddiner - Landgoed Welgelegen
17 okt. Kangoeroeklup KV KIA - korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
24 okt. 20 jaar bestaan Popkoor Nameless
28 okt. De Koegang nr. 20
30 okt. Klaverjassen De Schakel - 19.30 uur
31 okt. Kangoeroeklup KV KIA - korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
  3 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
11 nov. De Koegang nr. 21
13 nov. Klaverjassen De Schakel - 19.30 uur

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 28 oktober 2020
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 22 oktober 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

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 Noord is Rob Feijen: 
r.feijen@dewoldenhoogeveen.nl
Wijkbeheerder Zuid is Natascha Koestal: 
n.koestal@dewoldenhoogeveen.nl
buurtteam@dewolden.nl -  0528 37 86 86


