
17e jaargang nr. 2 27 januari 2021

Fo
to

: 
eF

H
a

Reeën spotten in de omgeving van de “Koekanger Wieke”
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IJsvereniging Voorwaarts Koekange
 
Na overleg met de Gemeente hebben wij de bevestiging gekregen dat de 
IJsbaan niet gevuld mag worden i.v.m. de Coronaregels en de huidige lock-
down.
Deze regels zullen zeker 3 à 4 weken duren en in ieder geval zal er in die 
periode helaas niet geschaatst mogen worden.
Mocht er onverhoopt na deze periode de situatie veranderen dan zullen wij 
u informeren over de eventuele mogelijkheden. Uiteraard vinden wij dit bij-
zonder jammer maar natuurlijk volstrekt begrijpelijk.

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

- 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

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
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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

Vogelherinneringen trekvogels tellen
De volgende passage uit mijn boek “Mijn vogels, belevenissen van een voge-
laar” gaat over het tellen van trekvogels

De trekvogelpost bevindt zich op het Zuidveld, in eigendom bij Staatsbosbeheer. 
Het is een lange strook woeste grond van het oorspronkelijke Bourtangerveen. 
De strook is ruim een kilometer lang en slechts 60 meter breed. Het loopt van 
de weg Wessingtange ten zuiden van Sellingen naar de Duitse grens. Het is 
onduidelijk waarom er zo’n lange smalle strook is overgebleven. Nico vertelt 
daarom altijd het verhaal dat aan weerskanten twee boeren de veengronden 
hebben ontgonnen. Hun onderlinge verstandhouding liet te wensen over, dus 
lieten ze een strook tussen hun akkers onontgonnen liggen.
De vogels die langskomen zijn meestal een dwarsdoorsnede van de 
Nederlandse vogelpopulatie. Dat blijkt wel uit een willekeurig voorbeeld van 
de waargenomen vogels op zaterdag 31 oktober 1998. Deze dag tellen we 
totaal 5923 exemplaren, verdeeld over 42 vogels. Een willekeurige greep op 
deze dag: 426 grauwe ganzen, 25 goudplevieren, 1074 veldleeuweriken, 396 
spreeuwen, 1936 kramsvogels, 527 koperwieken, 92 graspiepers, 706 vin-
ken, 79 geelgorzen en 17 ringmussen. Opvallend in dit rijtje is de ringmus. 
In tegenstelling tot de huismus, is dit wel een trekvogel. 
Natuurlijk zijn er bij het tellen enkele uitschieters. In datzelfde jaar komen 
bijvoorbeeld een visarend, een ransuil, een roodkeelpieper, een beflijster 
en een ortolaan langs. Een ransuil is op zich niet zeldzaam, maar wel als 
hij zich overdag laat zien. Qua aantallen springt de spreeuw eruit, die kan 
op sommige dagen in grote zwermen langskomen. Op zaterdag 3 oktober 
1998 zelfs in gigantische aantallen. Deze dag komt het totaal uit op 20.708. 
Natuurlijk niet in één grote zwerm. Gedurende deze dag komen grote en 
kleine zwermen langs. In kleine zwermen zijn de spreeuwen individueel te 
tellen, bij grote zwermen gaat dat in groepen van tien- of honderdtallen.

Uit het hoofdstuk “Vlagtwedde” pagina 11, 12-13.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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jouw boodschappen

gemakkelijk en snel

thuisbezorgd

Coop Scherff
Dorpsstraat 26 Samen maak je ’t verschil
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Oud-wethouder Jan van ’t Zand krijgt erepenning De Wolden

Op vrijdag 15 januari werd digitaal afscheid genomen van oud-wethouder
Jan van ‘t Zand. Burgemeester Roger de Groot reikte, als blijk van waarde-
ring, de erepenning van De Wolden aan Jan van ’t Zand uit.

Jan van ’t Zand kreeg deze erepenning omdat hij zich op uitzonderlijke wijze 
heeft onderscheiden met zijn verdiensten. Hij heeft het gemeentelijke belang 
op bijzondere wijze gediend. Hij heeft bijdrage geleverd aan de totstandko-
ming, de opbouw en de ontwikkeling van gemeente De Wolden. In een lange 
periode van bijna 35 jaar heeft Jan van ’t Zand in zijn functies als raadslid, 
fractievoorzitter, voorzitter van de vertrouwenscommissie, vicevoorzitter 
van de raad en wethouder het belang van de huidige gemeente De Wolden 
gediend. Ook was hij van uitzonderlijke waarde voor de gemeenschap van 
De Wolden.

Met de uitreiking van deze erepenning zijn er in totaal negen uitgereikt in 
De Wolden.
Hans Hoving, Jan Tijink, Sjoerd Kremer, Korie Homan, Bert Damming, Ank 
van der Ziel, Christel Vandermaelen en Jan ten Kate gingen de oud-wethou-
der voor.
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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

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
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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

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

Autobedrijf en 
Tankstation

DE BOO
Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220

Uw adres voor reparatie, onderhoud 
en APK van uw auto.

OPENINGSTIJDEN POMP 
MET BEDIENING

Ma. t/m vrij. van 7.00 tot 19.00 uur
Za. van 8.30 tot 19.00 uur

24 UUR TANKEN 
met tinq-, bank- en giropas!

TANK TINQ. DA’S SNEL VERDIEND
WWW.TINQ.NL

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE
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Coachingstraject Popsport voor jonge Drentse pop-acts
 
Bands, singer-songwriters, urban-
acts en dj/producers uit Drenthe 
kunnen zich weer aanmelden voor 
het coachingstraject Popsport 
voor 14 tot 21 jarigen. Alle deel-
nemers kunnen drie maanden 
lang workshops volgen en krij-
gen persoonlijke begeleiding om 
zichzelf te ontwikkelen, zowel 
muzikaal als op het gebied van 
sociale media en performance. 
Aanmelden kan tot 12 maart 2021 
via www.popsport.nl.
 
Online
Evenals voorgaande jaren begint Popsport Drenthe in maart met een regio-
nale kick-off. Het programma wordt afgesloten met een presentatie, waarin 
de acts laten zien hoe zij zich ontwikkeld hebben. De winnaar stroomt door 
naar het landelijke traject.
Naar verwachting wordt Popsport dit jaar volledig online uitgevoerd. 
“Uiteraard hebben we het liefst een traject waarin acts elkaar kunnen ont-
moeten en optredens vanzelfsprekend zijn, maar door corona is alles anders. 
Gelukkig biedt een online programma ook kansen. Interessante coaches 
die normaal gesproken onbereikbaar zijn door te grote afstanden, zijn nu 
beschikbaar voor online coachingsessies,” zegt Erik de Vries, coördinator van 
het regionale traject.
 
Afgelopen jaar werd Popsport Drenthe ook grotendeels online afgelegd. 
Hierdoor verschoof de focus van podiumpresentatie naar branding. Door 
workshopsessies van onder andere Knelis Meijer en Lara Harbers, kregen 
deelnemers tips over het ideale moment voor een bericht op sociale media 

en leerden ze van Lara Harbers 
hoe ze hun songs en verhaal onli-
ne levendig en interessant kunnen 
maken.
 
Popsport Drenthe
Popsport Drenthe is het regiona-
le begeleidings- en coachingstra-
ject van Stichting Kunst & Cultuur 
in samenwerking met coaches en 
Popsport landelijk. 
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geWOLdig
 
Had ik het in het laatste nummer van 2020 van de Koegang al over het gaan 
en komen van bewoners aan de Sportlaan; nu vul ik dat stukje aan met een 
toevoeging. Aangezien we inmiddels om 9 uur ’s avonds (bijna) allemaal 
verplicht ons hok in moeten, kan je jezelf wat opvrolijken met bijv. opval-
lende leukigheidjes, die je overdag kan waarnemen als je om je heen kijkt. 
Eén ervan viel mij al snel op toen ik weer eens heen en weer pendelde tussen 
een aantal bejaarden in de straat. Ik werd er gelijk heel vrolijk van, omdat ik 
persoonlijk het leuke er van in zag. Wat dan? Nou: op één van de gazonnetjes 
stond opeens een 3-tal schapen. Ze blaten en grazen dan wel niet en lijken 
weersbestendig; toch zijn ze een plaatje om als groep te zien.
Inmiddels hebben ze gezelschap gekregen van nog een grote egel en een 
groot varken. Dat bleek na een korte inspectie mijnerzijds géén spaarvarken 
te zijn. Trouwens: wat was dat ook al weer met schapen dacht ik plotseling.
O ja; van mijn moeder moest ik ze als kind maar tellen in bed als ik eens niet 
direct de slaap kon vatten. Waar je soms zo in je hoofd op uit komt als je iets 
ziet. En wie weet vindt dit gazon-opsmuk-idee van deze nieuwe bewoners 
wel navolging. Het lijken gezellige mensen, want ook hun vensterbank maakt 
blij. Hoe luidt het gezegde ook al weer....... als er één schaap over de dam is 
volgen er meer..... toch? Wie weet! Ik blijf om mij heen kijken beste mensen.

Vriendelijk groet, Wout
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Korfbalvereniging Kia
Gea Zwiers: 0612178917
www.kvkia.nl 

Tennisvereniging de Marke
Leo van Veldhoven: 06-49824048
www.tvdemarke.nl

Hardloopgroep Koekange
Geke Andeweg: 06-10899171
Facebook: Loopgroep Koekange

Belangenvereniging Koekange
Wilt u iets kwijt? Of heeft u tips? 
Of op/aanmerkingen laat het ons 
weten.
Henk Koetsier: 06-21854875 

Historische Vereniging
Johannes de Kleine: 0522-451580
www.historiedewijkkoekange.nl

Feestcommissie Koekange
Roselie Heuvelman: 06-27534705.0
www.koekangerfeest.nl

Speeltuinvereniging de Hommel
Wij organiseren leuke activiteiten 
voor kinderen in de vakanties.
Félice Barelds: 06-30734339

Koekanger Alert groep
Christina Tijmens: 06-5360677

Pitch en Putt
Peter en Angeline Kats: 06-50201262
www.pitchenputtkoekange.nl

Voetbalvereniging Vitesse ‘63
René Brinkman: www.vitesse63.nl 
of mail: jc@vitesse63.nl

Sport Allee
Gevarieerde, persoonlijke en 
uitdagende bootcamptrainingen?
Annelien Laan: 0613479112
www.sportallee.com

OVK
Vereniging voor Ondernemers uit 
Koekange 
Jack Maat: 06-30184712
OVK.koekange@gmail.com

IJsvereniging Koekange
Carina Prent: 0522-451158
www.voorwaartskoekange.nl 

Tai Chi
Chinese bewegingsvormen goed 
voor lichaam en geest
Angely Kok: 06-46167044

Verenigingen en act iv i te i ten

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!

Indien u ook graag op deze pagina vermeld wilt worden, laat het ons weten: 
Belangenvereniging.koekange@gmail.com
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GORDIJNEN
ZONWERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij verhuizen medio 2021 naar industrieterrein Blankenstein

PVC VLOEREN
TAPIJT

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

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 



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
27 jan. De Koegang nr. 2
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
  9 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
10 maart De Koegang nr. 5
20 maart  Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de 

Schakel - 10.00-11.00 uur
30 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur 

Kopij en advertenties mailen naar: 
• dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
Volgende uitgave 10 februari 2021
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 4 februari 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.

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

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 


