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Tijdens een wandeling over de dijk langs de Dollard vlakbij Termunten 
kun je zomaar zeehonden op een strandje tegenkomen.
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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
15 nov. 9.30 uur Ds.B.Metselaar  Beilen  
22 nov. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf   Laatste zondag / 

herdenking overled.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold-Koekange
In het Middelpunt in Berghuizen
15 nov. 15.30 uur Ds. A. Kruizinga Steenwijk
22 nov. 15.30 uur Ds. L. van ’t Foort Beekbergen

Gereformeerde kerk, Berghuizen
15 nov. 10.00 uur Dienst zonder drempel DZD
22 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  laatste zondag k.j.

Vanuit de Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange wordt de kerkdienst om 10.00 uur 
ook online uitgezonden en kunnen 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

Roelof
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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
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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 wandelende tak
Wie heeft ze tijdens zijn of haar jeugd niet gehad? Wandelende takken in 
een oud aquarium of in een of andere glazen pot. Zelf heb ik ze nog na 
mijn jeugd gehouden, ik liep toen al tegen de veertig jaar. Ik woonde toen 
in Engeland en bezocht een lokaal natuurcentrum. Daar stond een groot ter-
rarium met deze insecten. Van de beheerder mocht ik een paar exemplaren 
meenemen.
Het bijzondere aan wandelende takken is dat ze zich vrijwel uitsluitend 
ongeslachtelijk voortplanten. Ergo, wandelende takken zijn dus altijd vrouw-
tjes. Deze vrouwtjes leggen nog steeds eitjes die, mits de temperatuur vol-
doende is, gewoon uitkomen. Bijzonder is dat uit zo’n klein eitje een relatief 
lang insectje tevoorschijn komt.
Het houden van wandelende takken is niet lastig. Een simpel aquarium, afge-
dekt met wat horrengaas, is voldoende. Voor hun voedsel hoef je niet naar 
een dierenwinkel. Je kunt volstaan met de verse bladeren van verschillende 
planten die je buiten overal kunt tegenkomen, zelfs in de winter. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de braam, liguster of klimop.
De meeste in gevangenschap gehouden wandelende takken behoren tot het 
soort Indische wandelende tak. Echter onlangs bleek dat een Zuid-Europese 
soort, de Gallische wandelende tak, tegenwoordig in Nederland in het wild 
is waargenomen. Hoe dit soort hier terecht is gekomen, daar zijn twee the-
orieën over.
Op de eerste plaats zou het door de mens kunnen komen. Dit soort wordt 
op kleine schaal eveneens als huisdier gehouden en soms na verloop van 
tijd buiten gedumpt. Of de eitjes zijn met het vervoer van planten uit die 
regio meegekomen. Op de tweede plaats zou het op een natuurlijke manier 
gebeurd kunnen zijn, namelijk doordat de eitjes aan de poten of veren van 
trekvogels hier terecht zijn gekomen. Belangrijke voorwaarde is dat door 
de klimaatverandering de omstandigheden voor overleving nu gunstig zijn 
voor de Gallische wandelende tak. Dat geldt namelijk ook voor andere Zuid-
Europese insecten. Waar de Gallische wandelende tak in Nederland zich 
ophoudt, houden ze op dit moment nog geheim.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

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

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl
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Historische Vereniging plaatst herinneringspaneel 
van het station 

De 55 plus generatie van de bevolking zal zich nog kunnen herinneren 
dat Koekange een spoorwegstation had. Helaas is dit markante beeldbepa-
lende gebouw in 1971 verdwenen. Om de herinnering aan dit gebouw niet 
geheel te laten verdwijnen heeft de Historische Vereniging ervoor gekozen 

om bij de plaats waar het sta-
tion gestaan heeft een herinne-
ringspaneel te plaatsen. Dit is 
gebeurd op 28 oktober jl. door 
enkele bestuursleden.
Het paneel is ontworpen en 
gedrukt door drukkerij Kleen 
en het raamwerk is op vrij-
willige basis gemaakt door 
Roderick Heuvelman.
Het paneel bevat verschillende 
foto’s van het station en een 
stukje geschiedenis. Zo blijft 
de historie van het gebouw 
voortleven.

De tekst op het bord luidt als volgt: 
Achter dit bord heeft van 1870 tot 1971 het station van Koekange gestaan.
Toen op 1 mei 1870 met feestelijk vertoon de spoorlijn Meppel - Groningen 
en daarmee ook station Koekange in gebruik werd genomen en de eerste 
trein rook en vonken uitbrakend Koekange passeerde, was dat een grote 
stap in de ontsluiting van Koekange en een groot deel van de provincie. Het 
eerste jaar werd er al door 2889 personen een kaartje gekocht voor vertrek 
van dit station en kwamen er 2375 personen aan. Ook het goederenvervoer 
kwam al snel op gang. Na de sluiting van het station is dat nog lange tijd 
doorgegaan. Daarvoor was er een aftakking naar het laad- en losperron 
gemaakt.
In 1912 werd de spoorlijn dubbelspoor en begin jaren 50 van de vorige eeuw 
werd de lijn geëlektrificeerd.
Het station heeft dienstgedaan tot 1938. In de oorlogsjaren ook nog weer 
enkele jaren. Na de oorlog was er geen taak meer voor het station en reden 
de treinen op volle snelheid voorbij. Na sluiting van het station werd het 
gebouw gebruikt voor bewoning door spoorwegpersoneel. Soms woonden 
er 3 of 4 gezinnen tegelijk. Dat bleef zo tot de jaren zeventig. Toen de laatste 
bewoners vertrokken waren liet de NS het gebouw slopen. Daarmee was na 
honderd jaar het beeldbepalende stationsgebouw helaas verdwenen. 



6

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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K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Van Haeringenstraat 34
7701 CS  Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

Actief na Schooltijd

Het is een rumoerige tijd waarin het belangrijk is om in beweging te blijven. 
Op de website actiefnaschooltijd.nl zijn allerlei activiteiten te vinden voor 
kinderen. Ondanks de maatregelen kan er nog steeds het één en ander. De 
aanbieders zijn op de hoogte van de richtlijnen. Uiteraard volgen wij de 
ontwikkelingen op de voet en zullen wij waar nodig u via de website op de 
hoogte houden.

Het KC team bestaat uit jongerenwerkers en school-maatschappelijk wer-
kers van Welzijn de Wolden en sportfunctionarissen en cultuurcoaches van 
Gemeente de Wolden. Ben je een aanbieder dan kun je je aanbod ook op de 
website plaatsen. Wil je meer weten, kijk dan op de www.actiefnaschooltijd.
nl en maak een account aan of schrijf je in. 

Ook zijn wij te vinden op de socials Facebook 
facebook.com/actiefnaschooltijd en Instagram @actiefnaschooltijd.nl

Vernielingen op moestuincomplex naast de kerk

De laatste weken worden er vernielingen gepleegd op het moestuincomplex 
naast de kerk. Dit varieert van het uittrekken/vernielen van groenten, met 
een crossfiets (geen gewone fiets, want de sporen duiden daarop) door de 
tuinen rijden, paaltjes en bordjes uittrekken, gereedschap verduisteren. Ik 
heb het vermoeden dat het jongeren zijn, mede door de breedte van de fiets-
sporen. Mocht ik die jongeren op het moestuincomplex tegenkomen, dan zal 
ik ze er zeker op aanspreken. Mogelijk ook hun ouders. Ik hoop dat dit niet 
nodig hoeft te zijn.

Paul Mentink
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Ruben Keizer nieuwe voorzitter Vitesse’63

Tijdens de jaarvergadering is Ruben 
Keizer geïnstalleerd als nieuwe voor-
zitter van Vitesse’63. Hij volgt Jurrian 
Barelds op, die zes jaar leiding heeft 
gegeven aan het bestuur. 

“Ik heb altijd de ambitie gehad om 
ooit een rol te gaan spelen in het 
bestuur van onze prachtige voetbal-
vereniging en in de voetstappen van 
mijn vader te treden (voorheen secre-
taris). Je inzetten als vrijwilliger is er 
thuis ook met de paplepel ingegoten, 
of dat nu voor het dorpshuis, de kerk 
of de voetbalvereniging is. Het geeft 
voldoening om iets voor een ander te kunnen doen of organiseren en je 
krijgt er ook ontzettend veel voor terug!”, vertelt Keizer. 

“Dat ik vervolgens eind juli de vraag kreeg of ik wellicht de nieuwe voorzit-
ter van Vitesse’63 wilde worden vond ik een enorme eer en beschouwde ik 
ook als een groot compliment. Maar dat die vraag nu al kwam en dan ook 
nog eens voor de rol als voorzitter, had ik natuurlijk nooit verwacht. Ik heb 
daar lang over nagedacht, met verschillende personen erover gesproken en 
uiteindelijk besloten om mij beschikbaar te stellen. Waarom? Omdat ik het 
als een zeer mooie, uitdagende en unieke kans zie die ik niet wil laten lopen. 
We hebben een ontzettend mooie vereniging met geweldige vrijwilligers, een 
prachtig sportpark, goede samenwerking in de jeugd, uitgebreid aanbod van 
kabouters tot de Old Stars en gezellige en goed presterende teams. Kortom, 
een club voor iedereen (en) om trots op te zijn! Hoe mooi is het om een rol te 
mogen spelen om die continuïteit te kunnen blijven garanderen. Daarnaast 
hoop ik ook mij op persoonlijk vlak verder te kunnen ontwikkelen, dat komt 
tevens mijn werkcarrière ten goede.”

De komende tijd zal Ruben Keizer zich bezighouden met het zich eigen 
maken van alles wat zich rond de club afspeelt. Daarbij zal Jurrian Barelds 
de eerstkomende tijd fungeren als klankbord zodat een goede overdracht 
geborgd is. 

Barelds kijkt met een goed gevoel terug op zijn voorzitterschap. “Ik ben 
dankbaar voor het vertrouwen dat ik de afgelopen jaren heb gekregen. Toen 
ik het voorzitterschap overnam van Henk van Noord, stond de vereniging 
er goed op. Ik ben er trots op dat we dat met z’n allen hebben kunnen uit-
bouwen.” 

Lees verder ->
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“Het sportpark ligt er met de komst van het kunstgrasveld en de upgrade 
van de kantine prachtig bij. De opgezette samenwerking met WIJC verloopt 
naar tevredenheid, waardoor de continuïteit is geborgd voor alle voetballers. 
Ook op sponsorvlak hebben we stappen voorwaarts kunnen zetten”, aldus 
Barelds.

Hij is er van overtuigd dan Ruben Keizer, als jongste Vitesse’63-voorzitter 
ooit, het in zich heeft om onze mooie vereniging te leiden, op z’n eigen 
manier. “Ook langs deze weg wens ik Ruben veel wijsheid en met name 
plezier bij deze nieuwe uitdaging. Ik wil alle Vitessenaren bedanken voor de 
afgelopen jaren en tot ziens op de velden of in het dorp!”. 

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 

KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

Langedijk 7  |  7958 PJ Koekange  |  0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl  |  www.studiosannebeautyhair.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
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De Berken 11
Koekange

zonne-energie
GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

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 COVID-19 

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. 
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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 op de minimarkt in Koekange

8 super gevulde koeken 
4.95  nu 395

Fries suikerbrood nu 250

2 pakjes kruidnoten,
pak speculaasbrokken à 3 stuks
en 1 pak speculaasmolens samen 500

Tot ziens op de minimarkt op vrijdagmorgen in Koekange

Welkom in de kerk op Gedachteniszondag
Op zondag 22 november a.s. is het Gedach-
teniszondag. Op deze laatste zondag van 
het kerkelijk jaar is het traditie om allen te 
herdenken die we in het afgelopen jaar of al 
eerder moesten loslaten. 
Voor dorpsgenoten willen wij juist in deze tijd 
troost en aandacht bieden. Voor een ieder die 
een moment van gedenken zoekt is de kerk 
op ons dorp open. Tussen 15.00 uur en 17.00 
uur is er vrije inloop en gelegenheid om een 
kaarsje aan te steken, naar orgelspel te luiste-
ren (van 15.00 tot 15.45 uur door Jan Buiter), 
een moment van stilte te zoeken (van 15.45 tot 16.15 uur) of te luisteren naar 
pianomuziek (van 16.15 tot 17.00 uur door Judith Kreuze) en/of een gesprek 
aan te gaan. Iedereen is welkom, of het verlies nu korter of langer geleden is. 
De kerk kan ook in coronatijd een plek van gedachtenis zijn, omdat de maat-
regelen in acht worden genomen. Desinfectie en mondkapjes zijn aanwezig 
en er wordt voor gezorgd dat niet teveel mensen tegelijkertijd in de kerk 
aanwezig zijn.
Weet u hartelijk welkom.

Protestantse Gemeente Koekange
Kerk op het dorp, kerk voor het dorp
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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!

Scan-, print- en kopieerservice
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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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

ANNERIE KREMER & TEAM

Annerie Kremer Uitvaartzorg
0522 - 24 50 21  |  www.kremeruitvaartzorg.nl
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Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

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 Koop: 
Thomas de Trein
73 rails plastic, waaronder bochten, 
wissels, tunnelbruggen, 7 treintjes/
wagonnetjes metaal, 1 helicopter, 2 
hijskranen, 2 stopborden, 1 paintstation, 
1 overlaadstation, 1 houtzagerij

Voor meer informatie, bel 0522 259 877 
of mail henkenalie@kleen.nl

Lotenbloks.nl

Zoekt u lotenbloks voor 
uw vereniging of stichting?

Kijk op:
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Gezocht:
Hallo ik ben Jasmijn en ik ben 11 jaar en ik zoek een pony/paard waar ik 1of 
2 keer per week op mag rijden. Ik heb 5½ jaar rijervaring. Ik hoor het graag. 
Tel.nr. 0620212848.
 
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 .

Gevonden:
Zat. 24 okt. 2020 ter hoogte van Gejanca: 1 sleutelbos. Ik krijg
op het telefoonlabeltje geen enkele reactie. Eigenaar kan zich melden bij 
Wout, Sportlaan 19 te Koekange

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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Agenda
11 nov. De Koegang nr. 21
13 nov. Landgoeddiner - Landgoed Welgelegen
14 nov. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
22 nov. Gedachteniszondag - Prot. Gemeente - 15.00-17.00 uur
24 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
25 nov. De Koegang nr. 22
28 nov. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
  9 dec. De Koegang nr. 23
12 dec. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
15 dec. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
23 dec. De Koegang nr. 24
  5 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  9 jan. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 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 25 november 2020
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 19 november 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

Buurtbemiddeling in De Wolden

Met Buurtbemiddeling kunnen conflicten tussen 
buren op een laagdrempelige manier aangepakt worden. 
Buurtbemiddeling is een landelijk georganiseerd project. 
Het is een methode die helpt bij gedoe met de buren.
Het gaat niet altijd om ruzie, maar om situaties waar beide partijen 
onderling niet uitkomen. 

Denkt u dat Buurtbemiddeling u kan helpen, neem dan contact op 
met Buurtteam De Wolden.
buurtteam@dewolden.nl -  0528 37 86 86


