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De eerste sneeuwstorm na 11 jaar houdt ook Koekange in haar greep.
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Stukje Natuur duizendpoot
Met een groepje wandelvrienden hebben we afgesproken om af en toe een
etappe van een vierdaagse te lopen. Daarvoor is het handig dat ik wat ga
trainen, dus ik besloot om naar mijn goede vriend Axel in Weerwille te wandelen om een geleend boek terug te brengen. Tijdens een bakkie thee vroeg
ik hem of hij nog een onderwerp wist voor Stukje Natuur. Meteen kwam hij
met de duizendpoot op de proppen, die had ik nog niet behandeld.
Net als het insect, de spin, de pissebed en de kreeft behoort de duizendpoot
tot de geleedpotigen. Dat wil zeggen dat hij koudbloedig is en een uitwendig
skelet heeft met een gesegmenteerd lichaam en gelede poten. Trouwens van
alle diersoorten op Aarde behoort ruim 80% tot de geleedpotigen!
De duizendpoot komt aan zijn naam door de vele poten aan de zijkant van
zijn lijf. Het zijn er echter geen duizend, als je dat zou denken. Bij de meeste
soorten bestaat hun lange lijf uit ongeveer vijftien segmenten, waarbij elk
segment aan weerszijde een poot heeft. De voorste twee poten zijn overigens omgevormd tot gifklauwen, waarmee hij zijn prooi kan verdoven en/of
doden. Dus die duizend poten zijn schromelijk overdreven. Wat dat betreft
zitten de Engelsen en Duitsers er dichter bij. Vrij vertaald noemen zij hem
de honderdpoot.
De meest algemene duizendpoot in Nederland is de gewone steenloper.
Een volwassen exemplaar heeft een lengte van maximaal 35 millimeter, een
roodbruine tot oranje kleur en glanzende segmenten. De gewone steenloper
is een snelle jager, die onder stenen en tussen bladeren jaagt op slakken,
regenwormen en insecten. Vanwege zijn dunne huid is hij gevoelig voor uitdroging en jaagt hij dan ook 's avonds en 's nachts. Overdag is hij te vinden
onder boomschors, stenen en houtblokken.
Bij geboorte heeft de gewone steenloper slechts zeven paar poten. In de loop
van zijn ontwikkeling komen er na elke vervelling een paar poten bij totdat
zijn totaal op vijftien paar is uitgekomen.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

dé uitvaartverzorger met respect

Uitvaartzorg voor alle
verzekeringen
o.a. Memento Mori
Ruinerwold

T 0522 - 70 30 00
www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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jouw boodschappen
gemakkelijk en snel
thuisbezorgd

Coop Scherff
Dorpsstraat 26
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Samen maak je ’t verschil

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

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

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
De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl

tel:

06 125 666 69

Hou je van bellen of schrijven? Word ‘PraatMaatje’!
Zoals we allemaal weten kunnen er veel dingen door de huidige coronamaatregelen niet doorgaan. Activiteiten liggen stil én veel mensen zijn aan
huis gebonden. Voor veel mensen komt hiermee een alledaags praatje te
vervallen.
Maar hoe kun je dan toch een praatje maken zonder elkaar fysiek te zien?
Door te bellen of te schrijven! Vind jij het leuk om af en toe eens met een
onbekend iemand te bellen of te schrijven? Word dan ‘Praatmaatje’!
Als praatmaatje word je gekoppeld aan iemand die het ook leuk vindt om
te bellen of te schrijven, iemand met dezelfde interesses. En wat het wordt,
bellen of schrijven, bepalen jullie zelf.
Wil jij af en toe eens gebeld worden of post ontvangen? Of vind je het
leuk om iemand een brief of kaart te sturen? Geef je dan nu op en wordt
‘PraatMaatje’!
Aanmelden kan bij Gerrie de Roo, gerriederoo@welzijndewolden.nl of
Leonoor Colenbrander leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl van Welzijn
De Wolden. Via hen ontvang je dan verdere info en een inschrijfformulier
‘Praatmaatje’. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via bovenstaande mailadressen of per telefoon 0528 – 378686.
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Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl

zonne-energie

De Berken 11
Koekange

Heeft u ondersteuning of hulp nodig,
ervaart u overlast, maakt u zich zorgen
of heeft u concrete en acute vragen?
Neem direct contact op met het buurtteam via:
0528 – 37 86 86 of email buurtteam@dewolden.nl
Anoniem melden is uiteraard ook mogelijk.
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Marco de Jonge terug bij Vitesse’63 VR1, Bert Laan blijft
trainer Vitesse’63 VR2
Marco de Jonge keert volgend seizoen terug als trainer van Vitesse’63 VR1.
De oefenmeester uit Nieuweroord komt over van HZVV VR1. In 2018 ruilde
hij Koekange juist in voor het hoofdtrainerschap bij de Hoogeveners. Drie
jaar later neemt hij het stokje over van Frens Waninge. De Jonge tekent voor
twee seizoenen en heeft in Linda Nijmeijer een assistent-trainer die de vrouwenafdeling van Vitesse’63 door en door kent.
‘Ik heb na mijn vertrek altijd contact gehouden met wat mensen bij
Vitesse’63, waaronder leidster Gea. Toen ik de vacature voorbij zag komen,
stuurde ik haar een berichtje. Puur uit interesse om te vragen waarom Frens
ermee stopt. Van het een komt het ander, Gea vroeg of het niet iets voor mij
was om terug te keren. We zijn in gesprek gegaan en het voelde eigenlijk
alsof ik nooit weg was geweest’, vertelt De Jonge over hoe zijn komst tot
stand is gekomen.
‘Er stroomt een aantal jonge talenten door en de ambitie is om op termijn
mee te doen in het linkerrijtje van de eerste klasse. Door het enthousiasme
tijdens het gesprek raakte ik ook enthousiast. Daarnaast is Vitesse’63 een
club die uitstekend bij mij past. Dat heb ik wel ervaren in mijn eerste periode
hier. Aardige mensen, korte lijnen en altijd gezelligheid op het sportpark.’
Ook uit het kamp van Vitesse’63 VR2 komt goed nieuws, want het contract
met trainer Bert Laan wordt met een seizoen verlengd. Laan kwam in 2019
naar Koekange.
Vitesse’63 is zeer content met deze ontwikkelingen binnen de vereniging.
We wensen Marco, Linda en Bert veel plezier en succes!

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

Persoonlijke videoboodschappen in week van de liefde
In de week na Valentijnsdag, van 16 tot en met 19 februari, kunnen inwoners
van De Wolden verrast worden met een videoboodschap van iemand die ze iets
liefs, moois, sterkte of ander persoonlijks toewenst. Buurtwerkers van Welzijn De
Wolden rijden in deze ‘Week van de Liefde’ met een groot beeldscherm op een auto
door de gemeente om inwoners de video’s te laten zien. De welzijnsorganisatie
vindt het belangrijk om in deze tijd met veel onzekerheden positieve boodschappen te verspreiden.
‘’Nu we elkaar al langere tijd minder kunnen zien en aanraken, is verspreiden van
liefdevolle en positieve boodschappen een stimulans om de moed erin te houden’’, zo verklaart buurtwerker Berber Jansen. ‘’Hoe leuk is het om je geliefde,
een vriend of je oma te verrassen met een video die we persoonlijk voor je langsbrengen. Een unieke kans voor een liefdesverklaring of huwelijksaanzoek dachten
wij zo.’’ Voor de welzijnswerkers heeft de actie ook een doel. ‘’Bij het rondrijden
hopen we van mensen te horen hoe het met ze gaat en waar we mogelijk hulp of
ondersteuning kunnen bieden.’’
Aanleveren videoboodschappen
Iedereen die een persoonlijke boodschap aan iemand in De Wolden wil laten bezorgen, kan een video van maximaal 30 seconden maken met een mobiele telefoon.
De telefoon dient daarbij horizontaal, dus liggend, gehouden te worden tijdens
het maken van het filmpje. Ook moet er voldoende licht zijn tijdens het opnemen.
De filmpjes kunnen tot en met 14 februari gestuurd worden via Whatsapp naar
tel.nr. 06-10510887. Daarbij graag vermelden de naam, het adres en het telefoonnummer van de persoon uit De Wolden voor wie de boodschap is bedoeld.
Bij vragen over het aanleveren van een videoboodschap kan gebeld worden naar
0528 378686.
Contact met Welzijn De Wolden
Welzijn De Wolden is een organisatie voor zorg en welzijn in de gemeente De
Wolden. De buurtwerkers zijn het vaste aanspreekpunt voor inwoners. Voor wie
hulp nodig heeft in de thuissituatie, een luisterend oor, behoefte aan een praatje
of andere vragen, kan contact opnemen tijdens kantooruren via tel. 0528 378686
per e-mail naar info@welzijndewolden.nl.
8

Wethouder om de hoek…
Beste buurtgenoten,
Van Henk Koetsier kreeg ik de vraag of ik me middels
‘De Koegang’ aan jullie wilde voorstellen, omdat ik sinds
17 december 2020 Jan van ’t Zand ben opgevolgd als wethouder in onze gemeente De Wolden. In mijn rol als ‘aandachtswethouder’ heb ik Koekange, Koekangerveld, Ruinen
en Echten onder mijn hoede. Ik geef graag gehoor aan zijn
verzoek en stel me hierbij aan jullie voor.
Mijn naam is Egbert van Dijk, ik ben 51 jaar oud en ik woon
ruim drie jaar aan de Ruinerweide in Ruinen met mijn echtgenote Jeanette (ook 51), onze dochter van 18 en nog wat huisdieren (hond, paar
katten en een paar pony’s). Onze twee zoons van respectievelijk 24 en 22 jaar zijn
inmiddels afgestudeerd en uitgevlogen.
Voordat we aan de Ruinerweide kwamen wonen, hebben we bijna 25 jaar in Meppel
gewoond, gewerkt en geleefd.
Mijn werkzame leven ben ik in 1991 al tijdens mijn studie aan de lerarenopleiding in Zwolle (Aardrijkskunde en Geschiedenis) begonnen bij Free Record Shop.
Eerst als parttimer en door de jaren heen groeide ik door naar de functies van
Shopmanager, District Manager en voorzitter van de Ondernemingsraad. Vervolgens
bekleedde ik tot 2006 diverse managementfuncties in de reisbranche (bij D-Reizen
Vakantiewinkels en bij TUI) en bij BP (British Petroleum).
Van 2006 tot en met 2010 heb ik mijn eerste stappen in het openbaar bestuur
mogen zetten als wethouder en eerste locoburgemeester in de gemeente Meppel.
Ik had onder andere onderwijs, sport, kunst/cultuur en vergunningen en handhaving
in portefeuille. Voor mij persoonlijk waren de mooiste projecten in die periode de
bouw van de nieuwe scholen-campus op Ezinge en de renovatie van het sportpark.
Na een studie Bedrijfskunde kwam ik in 2011 terecht bij coöperatie DELA uitvaartverzorging. In eerste instantie als directeur van drie dochterondernemingen en na
een herstructurering als regiomanager binnen moederorganisatie DELA. Vanaf 2018
gaf ik leiding aan een groot transport-bedrijf in Emmen, om deze te herstructureren
en voor te bereiden op nieuwe toekomstige samenwerkingsverbanden. Dit bedrijf is
inmiddels gefuseerd met een andere grote speler uit de regio.
Na mijn eerste periode als wethouder in Meppel was het mijn wens om na mijn
50e terug te keren in de (lokale) politiek. Niet wetende dat ik tegen die tijd in de
prachtige buurgemeente ‘De Wolden’ zou wonen. Die nieuwe werkelijkheid maakte
wel dat ik me ging oriënteren op de inhoud van de politieke partijen in De Wolden.
Als echte ‘lokalo’ voel ik me sterk aangetrokken tot Gemeentebelangen. Vooral
omdat ze goed in praktijk brengen waar lokale politieke partijen of verenigingen
mijns inziens goed in zouden moeten zijn; onafhankelijk, pragmatisch en dicht bij
de lokale bevolking.
Met mijn aanstelling als wethouder námens Gemeentebelangen De Wolden, maar
uiteraard vóór de hele gemeente, krijg ik de kans om mijn kennis en kunde ten
dienste te stellen van de inwoners en de ondernemers in onze prachtige plattelandsgemeente. Ik heb daar erg veel zin in!
Als aandachtswethouder voor Koekange, Koekangerveld, Ruinen en Echten ben ik
bij lokale ontwikkelingen, politieke aangelegenheden of calamiteiten de korte en
directe lijn met het college en/of de ambtelijke organisatie. Ik ben goed en snel te
bereiken via het bestuurssecretariaat van de gemeente De Wolden via telefoonnummer 14 0528 of per mail; bestuurssecretariaat@dewolden.nl
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De Historische Vereniging De Wijk-Koekange vraagt uw hulp
De Historische Vereniging De Wijk-Koekange heeft een foto van de leerlingen
van de Openbare lagere school van omstreeks 1960.
Een gedeelte van de namen zijn bekend maar komen niet overeen met de
nummering op de foto. Wie weet in welk jaartal dit was en wie kent de leerlingen? De foto staat op de Beeldbank van de Historische Vereniging onder
nummer 20297. Info graag sturen naar: bbheuvelman20@gmail.com
Namens de Historische Vereniging De Wijk-Koekange
Freek Heuvelman
Leerlingen: Henny Steenge, Geertje Duinkerken, Roelientje Ems, Roelie Vriend, Gé Tijmes,
Jaapie Meesters, Marry de Roo, Wim van Ooyen, Koop Flinkert, onbekend, Engbert Westerd,
Geert Kremer, Bea Wever, Jantje van de Berg, Annie de Roo, Hillie Kloeze, Roelie Brinkman, Jan
Arend Gol, Jennie Mulder, Mary Nes, Wim Hoekman, Jaap Dekker, Wicher Dijkstra, Henk Dekker,
Gerrit van Dalsem, Fokko Leutscher, Boy Blokzijl, Herman Brinkman, Max Teding van Berkhout.
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Informatie
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:
c.b.s. Joh. Frisoschool:

Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel: 451511
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa,
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06

TUINDEUREN.NET
#HOUTISMOOIER

Tuindeuren Schuifpuien Raamkozijnen Garagedeuren

BRUINSINHOUT.NL
Online bestellen WEBSHOP Ook op voorraad

Agenda
10 feb.
De Koegang nr. 3
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
Let op!
10 maart De Koegang nr. 5
In verband met het corona20 maart	Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de
virus zou het kunnen zijn dat
Schakel - 10.00-11.00 uur
bepaalde activiteiten afgelast/
opgeschort worden. Voor
30 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
meer informatie adviseren wij
13 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
u contact op te nemen met de
20 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
organisatie.
Kopij en advertenties mailen naar:
• dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
Volgende uitgave
24 februari 2021
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 18 februari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

Prins Bernhardlaan 2
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

