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Een gelukkig en vooral gezond 2021!
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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

De Berken 11
Koekange

zonne-energie

  

  

  

  

  

  

  

  
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!  

  

  

  

  

  

  

  

  
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!  

Wij wensen iedereen
een goed en gezond 

2021
Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE
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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 aaltjes 
Op Twitter volg ik een groot aantal personen, meestal omdat ik hen op een 
of andere manier interessant vind. Logischerwijs zijn dat vaak personen 
die een connectie hebben met natuur en/of wetenschap. Een van hen is 
Franciska de Vries, zij is Professor of Earth Surface Science van de Faculteit 
der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica aan de Universiteit van 
Amsterdam. Een hele mond vol. Haar berichten op Twitter betreffen regel-
matig informatie over haar vakgebied, waaronder het reilen en zeilen van 
organismen en voedingsstoffen in de aardbodem. In de breedste zin van het 
woord. 
Nu weet ik uit mijn jeugd dat er in de grond veel aaltjes kunnen voorkomen. 
Mijn vader was landbouwer in de Noordoostpolder en hij sprak wel eens 
over deze minuscule diertjes. Het zijn kleine wormvormige organismen, 
waarvan sommige soorten parasiteren op planten en derhalve schadelijk 
kunnen zijn voor gewassen. Onze buurman had toentertijd een grote injec-
teermachine voor achter zijn trekker, waarmee hij een speciaal gas in de 
grond kon spuiten om die aaltjes te bestrijden. Dit was vooral nodig als er 
een snelle vruchtwisseling plaatsvond, dat wil zeggen dat er al na drie jaar 
op een akker weer hetzelfde gewas geteeld werd. Normaal was dat na elke 
vier jaar en dan was injecteren niet nodig.
Terug naar één van de berichten van Franciska de Vries waar ik hogelijk over 
verbaasd was. Door wetenschappers was er uitgerekend hoeveel aaltjes er 
wereldwijd op Aarde voorkomen. Het totale aantal aaltjes wereldwijd bedraagt 
440 triljoen. Uitgeschreven in cijfers is dat 440.000.000.000.000.000.000 
en is daarmee veruit het meest talrijke dierlijke organisme. Als je het gewicht 
van al die aaltjes bij elkaar optelt, kom je op een gewicht van 0,3 gigaton. In 
cijfers is dat 300.000.000.000 kg. Dat zijn 50 miljoen Afrikaanse olifanten 
bij elkaar!
Een reactie van een collega op bovenstaand bericht was dat er een aaltje op 
het diepste punt ooit was gevonden. Op 3,6 kilometer diepte komt de halve 
millimeter lange “Devil Worm” voor.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Natuur in tijdens lockdown? Wees welkom en respectvol

Premier Rutte kondigde half december een strenge lockdown aan. Vrijwel 
alles is dicht: scholen, winkels, sportscholen, pretparken. Natuur blijft 
open. Wel is te verwachten dat het soms druk zal zijn. LandschappenNL, 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer roepen op om te genieten ván de 
natuur, met respect vóór de natuur.

Natuur is open
Door de lockdown zijn excursies geschrapt, bezoekerscentra gesloten en is 
ook horeca (op afhaalmogelijkheden na) dicht. Maar natuur is open: op eigen 
gelegenheid kun je komen wandelen, fietsen of paardrijden. Landschappen, 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn blij dat ze bezoekers kunnen 
blijven verwelkomen. Want misschien wel meer dan ooit hebben we behoefte 
aan natuur: aan een frisse neus, aan een weids uitzicht in plaats van een 
beeldscherm, aan vogelgeluiden, aan de geur van een nat bos. De terreinbe-
herende organisaties verwachten tijdens de lockdown drukte in de natuur. 
Om die in goede banen te leiden en iedereen de ruimte te geven, vragen ze 
hulp en medewerking van de bezoekers.

Tips voordat je op pad gaat
De drukste dagen zijn zaterdag, zondag en de feestdagen. Om de drukte te 
vermijden, geven we de tip om niet tussen 11u en 15u op pad te gaan. Blijf 
bij voorkeur in je eigen buurt. Kom als je kan te voet of per fiets naar een 
natuurgebied en controleer vooraf of in dat gebied specifieke maatregelen 
van kracht zijn. Kies ook vast een alternatieve plek om naartoe te gaan als 
de plek van je eerste voorkeur te druk blijkt. Is de parkeerplaats vol? Ga dan 
ergens anders heen, parkeer nooit in de berm. BOA’s zullen hier op handha-
ven omdat het de doorgang voor hulpdiensten belemmert.

Te gast bij wilde dieren
In de natuur ben je te gast in het leefgebied van veel wilde dieren. Wilde 
dieren zijn bang voor mensen en ze zullen vluchten als mensen te dichtbij 
komen. Vluchtende dieren kunnen gewond raken doordat ze tegen een hek 
aan rennen of aangereden worden. Om verstoring te beperken zijn paden 
in natuurgebieden zó aangelegd, dat op sommige plekken nooit mensen of 
honden komen. Op die plekken vinden wilde dieren rust. Blijf dus altijd op 
de paden en houd je hond aan de lijn.

Geef ruimte
Geef andere recreanten de ruimte en houd altijd 1,5 meter afstand van 
elkaar. Tegenliggers op een smal wandelpad? Stap even van het pad af zodat 
de ander gemakkelijk kan passeren. Houd ook rekening met andere gebrui-
kers: wandel niet op een mountainbikepad. En houd er als mountainbiker 
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rekening mee dat wandelaars je niet zien of horen aankomen. Matig je snel-
heid en passeer rustig.

Zwerfafval
Horeca is dicht (op enkele afhaallocaties na) en ook toiletten zijn dus niet 
open. Hoge nood? Wildplassen hebben we liever niet, maar het is in de 
natuur niet verboden. Laat alleen geen papier achter! Let ook op ander afval 
als papieren zakdoekjes, mondkapjes, flesjes of blikjes. Neem je afval mee 
naar huis, neem daarvoor een zakje mee om het in op te bergen. Wil je de 
natuur écht een plezier doen, neem dan ook zwerfafval mee als je dat tegen-
komt.

Bron: www.staatsbosbeheer.nl

Online bestellen    WEBSHOP    Ook op voorraad

TUINDEUREN.NET
#HOUTISMOOIER

Tuindeuren   Schuifpuien   Raamkozijnen   Garagedeuren

BRUINSINHOUT.NL

Advertentiekosten De Koegang 2021

Formaat (bxh) Zwart-
druk
losse
adv.prijs

Zwart-
druk 
6-10 
keer per 
jaar

Zwart-
druk 
1 x per
maand

Zwart-
druk 
iedere
uitgave

1/4 pagina   60 x   91 mm e 22,15 e 20,00 e 18,35 e 16,80

1/2 pagina 125 x   91 mm e 38,95 e 36,75 e 35,15 e 33,55

1/1 pagina 125 x 185 mm e 72,45 e 70,80 e 69,20 e 67,10

Prijzen per uitgave en exclusief 21% BTW.
De Koegang verschijnt 1 keer in de 14 dagen. Oplage 1090 exemplaren.

Bovenstaande prijzen zijn op basis van kant en klaar door u bijgeleverde,
voor ons verwerkbare bestanden.
Meerkosten voor opmaak zijn afhankelijk van het aangeleverde materiaal.

Meerprijs voor fullcolour bedraagt e 75 per uitgave excl. 21% BTW.

Noteboomstraat 68   

7941 XA  Meppel

T 0522 255 449   

dekoegang@kleen.nl

www.kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Beste lezers van de Koegang,

Eén keer in de 14 dagen wordt de Koegang bij u 

thuisbezorgd.

Wij, als Belangenvereniging Koekange zijn erg blij met 

dit plaatselijke krantje. Drukkerij Kleen verzorgt de opmaak, 

het drukken en de verspreiding.

Om de Koegang te blijven behouden vragen we van u 

een kleine bijdrage. 

We denken aan € 10,- per jaar. 

Dan kan de Koegang in de toekomst blijven bestaan.

U kunt dat bedrag storten op banknr.: 

NL 46 RABO 0371 8376 69 

t.n.v. Dorpsbelangen Koekange.

Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage bij Drukkerij Kleen 

terecht komt.

Belangenvereniging Koekange
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Helaas z�n we 
door de lockdown nog gesloten. 

Voor producten en verfpakketjes kunt 
u ons bellen of een berichtje sturen,  

dan maken we dat klaar. 
We bezorgen het graag voor u.

Hopel�k mogen we in februari weer 
open en u bl� maken! Bl�f gezond!

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

Wij wensen jullie 
een gezond en 

goed verzorgd 2021
 

Groeten,  
Celine, Marloes, Angela en Gejanca

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

Koekangerveld Sprookjesdorp
 
Wat was het weer mooi om ’s avonds door het verlichte dorp Koekangerveld 
te rijden! Vorig jaar had ik er al iets over willen schrijven en waarom ik dat 
toen niet gedaan heb, weet ik nu niet meer, maar nu dus: hulde! Ik heb ervan 
genoten om in die heel donkere tijd door uw dorpje te rijden! Ik zal zelfs 
eerlijk toegeven dat ik ook bezoek mee heb genomen. De sfeer van mijn 
kindertijd kwam even terug: een sprookje was het, al die lichtjes, de mooie 
stal. Dankuwel voor dit heerlijke tafereel! 

Ellie van Bergem uit Koekange
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Wij zijn
zondag open

12:00 tot 17:00

Coop Scherff
Dorpsstraat 26 Samen maak je ’t verschil
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De Zonnebloem deelt aan de deelnemers amaryllisbollen uit

Het afgelopen jaar is veel te stil verlopen bij De Zonnebloem in De Wolden. 
In maart was er nog een soepfeest, maar daarna schopte corona alles in de 
war. Activiteiten waren niet meer mogelijk. Voor Pasen kregen de deelnemers 
nog een bos tulpen wat door iedereen enthousiast werd ontvangen. Verder 
bleef het bij een kaartje, of er werd hier en daar contact gezocht via de tele-
foon.  Er werd gebrainstormd naar mogelijkheden, maar de doelgroep is erg 
kwetsbaar dus alles liep op niets uit.

Om toch het jaar een beetje af te kunnen sluiten werden alle deelnemers 
verrast met een mooie gouden amaryllisbol. Dit deden we in het begin van 
december, we hoopten dat de bol dan met kerst zou bloeien. Een klein licht-
puntje in deze donkere tijd.

De vrijwilligers van De Zonnebloem hebben al een nieuw programma voor 
2021, als het weer kan en mag worden er weer leuke dingen georganiseerd. 
Het gaat bij De Zonnebloem om mensen te laten samenkomen, maar vooral 
om de gezelligheid.

www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Bouwtekeningen
Wil je een kopie of scan van een bestaande 
tekening of een print van een pdf? Het kan allemaal!

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

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Gezocht: de fokkers van een golden retriever nestje 2 oktober 2019
Teddy ging ze heten en ze kwam te wonen bij een meneer in Paterswolde. 
Deze meneer is erg ziek geworden en heeft haar herplaatst bij iemand in 
Meppel. De huidige eigenaar zou erg graag contact willen leggen met de 
mensen die haar op de wereld hebben helpen zetten. Wie weet meer?
Ellie van Bergem evanbergem@gmail.com

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 



In format ie

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Huisartsenpraktijk Koekange

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8-17 uur op 0522-451236 en 24 uur 
per dag  via ons patientenportaal: koekange.uwzorgonline.nl.
Voor verder informatie over de praktijk verwijzen wij naar onze website: 
www.koekange.praktijkinfo.nl.

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

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



Agenda
13 jan.  De Koegang nr. 1
23 jan.  Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
26 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
27 jan. De Koegang nr. 2
  6 feb.   Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
10 feb. De Koegang nr. 3
16 feb. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
20 feb.   Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de 

Schakel - 10.00-11.00 uur
24 feb. De Koegang nr. 4
  6 maart  Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de 

Schakel - 10.00-11.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar: 
• dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
Volgende uitgave 27 januari 2021
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 21 januari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

Let op!
In verband met het corona-
virus zou het kunnen zijn dat 
bepaalde activiteiten afgelast/
opgeschort worden. Voor 
meer informatie adviseren wij 
u contact op te nemen met de 
organisatie.

KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

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

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl


