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Buizerd wachtend op prooi in boom aan de Emsweg.
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==Alteveerstraat 9, Hoogeveen
Het Hoekje 35, Hollandscheveld

Dorpsstraat 74, De Wijk
Brink 19-A, Ruinen

tel. (0528) 34 17 11
mail info@mulderij.nl
web www.mulderij.nl

Binnenkort ook
gevestigd  in 

Ruinen

Henry Jansen en
Jacqueline Lefers,

hypotheekadviseurs bij
Adviesgroep Mulderij.

In
“Het Nieuwe
Raedthuys”

(voormalig
gemeentehuis)
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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 blauwe reiger

Na enkele kwakkelwinters was er in de maand februari van dit jaar weer eens 
een periode met strenge vorst. De schaatsen konden uit het vet en ondanks 
de beperkende factoren van de coronapandemie, genoten veel mensen van 
het winterse weer. Daar kwam bij dat er overal een pak sneeuw lag (van-
uit satellietbeelden kon je zien dat heel Nederland wit was) en het was de 
meeste dagen ook nog eens zonnig.
Voor veel dieren was het echter geen zonnige periode. Door de sneeuw kon-
den sommige roofvogels niet aan hun prooien komen. Op social media kwam 
ik meerdere dode kerkuilen tegen. Door de vorst waren de meeste open 
waters stijf bevroren, wat voor viseters extreem lastig was. Denk hierbij aan 
de ijsvogel, die heeft echt open water nodig voor zijn maaltijd.
Voor de blauwe reiger was het ook een lastige periode, vooral omdat deze 
vogel al vroeg in het jaar op eieren kan zitten en soms al in maart jongen 
moet zien groot te brengen. Nu is de blauwe reiger niet uitsluitend een vis-
eter. Menigeen zal hem wel eens op een akker of weiland hebben zien jagen 
op muizen of mollen. Maar niet alleen kleine zoogdieren, ook vogels kunnen 
de klos zijn. Tijdens de vorstperiode kwam ik namelijk een filmpje tegen 
van een blauwe reiger die een merel had gegrepen. Ogenschijnlijk zag de 
merel de blauwe reiger niet als een potentiële rover en kon de blauwe reiger 
hem (uit hongersnood) grijpen. Van andere soorten reigers is dit gedrag ook 
bekend, zoals bijvoorbeeld bij drinkplaatsen in woestijnachtige gebieden.
Om de problemen van een strenge winter voor te zijn, trek een deel van onze 
blauwe reigers weg. Een deel vliegt het Kanaal over naar Engeland, andere 
nemen een zuidelijkere route naar bijvoorbeeld Frankrijk. Sommige schieten 
zelfs door naar Centraal-Afrika. De vogels die hier blijven, aangevuld met 
gasten uit Scandinavië of Duitsland, zoeken dan een plek op met voldoende 
voedsel. Dat kan zelfs midden in een stad zijn.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Coop Scherff  Koekange
Dorpstraat 26

Wie verdient er volgens jou 
een bloemetje?
Via een stemkaartje in de bloemetjesbus kun je aandragen welke topper er 
volgens jou een bloemetje verdient. De stemkaartjes vind je bij de bloemetjesbus 
in de winkel. Elke maand worden er twee kaartjes getrokken en worden de 
toppers persoonlijk verrast met een boeketje. Samen doen we iets voor een 
ander. Samen maak je ’t verschil!

SAMEN
voor een ander
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Zoals elk jaar gaat de speeltuinvereniging de Hommel met vele vrijwilligers 
langs jullie deur, om geld in te zamelen voor het Jantje Beton goede doelen 
Fonds. 
Jantje Beton is een organisatie, die het belangrijk vindt dat alle kinderen en 
jongeren buiten kunnen spelen. Hierbij gezegd ook de mindervaliden kinde-
ren en jongeren.
De kinderen van nu moeten steeds meer en spelen hierdoor minder. En ter-
wijl spelen, het belangrijkste én leukste is van een gezond leven. 

Door Corona vinden wij het onverstandig om dit jaar bij u langs te komen.
Wij hebben als bestuur ook besloten om via deze weg en via social media 
geld in te zamelen.
Wij willen ook graag terug naar het ‘normale leven’ en willen hiermee ver-
spreiden van Corona voorkomen.
Via de onderstaande link en QR-code kom je op de site terecht van Jantje 
Beton, en hierop kun je geld doneren. Het bedrag mag naar eigen wens 
ingevuld worden.
https://jantjebeton.digicollect.nl/speeltuinvereniging-de-hommel

Van de totale opbrengst die Jantje Beton ophaalt, wordt de 
helft aan de Speeltuinvereniging de Hommel gedoneerd. 
Met dit geld zijn we weer een stukje dichterbij om de 
speeltuin grondig te renoveren. 
We zullen ook proberen om ergens in het dorp een col-
lectebus te plaatsen, voor de mensen die wel graag willen 
doneren maar liever niet via het internet.

De actie loopt van 8 maart t/m 13 maart 2021.

Tip: Als men op de link klikt en eenmaal op de donatie site bent. Dan is er 
de mogelijkheid om de link door te sturen via allerlei social media kanalen. 
Zou u ons een extra handje willen helpen, door op een 
van deze kanalen de link door te sturen naar vrienden, 
familie of kennissen ? 

Delen = lief.

Met vriendelijke groet,
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Weerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold 
Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nl

WAT VOOR SOORT 

KLACHTEN HEEFT U?

Ademhalingsklachten | Gewrichtspijn

Darmproblemen | Stress | Slapeloosheid

Depressie | Pijnbestrijding

Oververmoeidheid | Orthopedie

Hoofdpijn | Burn-out | Angsten

Zenuwstelsel | Spieren | Vermoeidheid

of gewoon voor ontspanning

Voor vragen bel of app vrijblijvend

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

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl

Zoekt u lotenbloks voor 
uw vereniging of stichting?

Kijk op:
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KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

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

Algemene ledenvergadering Feestcommissie Koekange

Dag allemaal,
Voor ons is het gebruikelijk om ieder jaar een algemene ledenvergadering 
te organiseren, maar dit is helaas i.v.m. de Coronamaatregelen niet moge-
lijk. Om u toch de mogelijkheid te geven uw vragen aan ons te stellen en/
of zaken met ons te bespreken, organiseren wij een online vergadering. Wilt 
u hier aan deelnemen? Geef u dan voor 1 april 2021 op via het e-mailadres: 
feestkoekange@gmail.com.

Vriendelijke groet,
De Feestcommissie Koekange

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
        uw tuinzo

rg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

Ontwerp, aanleg en onderhoud

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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De Berken 11
Koekange

zonne-energie

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!
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GORDIJNEN
ZONWERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Wij verhuizen medio 2021 naar industrieterrein Blankenstein

PVC VLOEREN
TAPIJT

Vrijwilligers getraind en klaar om te werken voor Taalpunt 
De Wolden

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven 
en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld 
een computer of mobiele telefoon. In gemeente De Wolden gaat het om 
ongeveer 12% van de volwassen inwoners, dat zijn ruim 2000 mensen. Voor 
tweederde zijn dit in Nederland geboren mensen die om wat voor reden dan 
ook op school niet goed hebben leren lezen en schrijven. Voor een derde 
zijn dit mensen afkomstig uit het buitenland die de Nederlandse taal onvol-
doende beheersen.

Taalpunt - Daarom bestaat sinds 2017 een Taalpunt in De Wolden. Via deze 
plek kun je hulp vragen of hulp bieden. Annet Hofstra begeleidt 30 getrainde 
vrijwilligers; die zijn wekelijks actief om met hun deelnemers het lezen, 
schrijven en/of spreken te oefenen. Sinds 22 februari van dit jaar zijn er 5 
door Annet getrainde vrijwilligers bijgekomen.

Onlinetraining - Vanwege de corona-maatregelen was de training dit keer 
online. Het was bijzonder om te ervaren dat je ook actief mee kunt doen met 
onlineoverleg en opdrachten in kleine groepjes in break-outrooms. Af en toe 
een poll invullen, kennis over de doelgroep verkrijgen door middel van een 
PowerPointpresentatie en het bekijken van informatieve filmpjes maakte ook 
deel uit van de training. En dat allemaal vanuit je eigen huis.

Koppeling - Drie van de 5 nieuwe vrijwilligers zijn inmiddels al gekoppeld 
aan iemand die hun ondersteuning goed kan gebruiken. 1 koppeling gebeur-
de zelfs helemaal online.
Iedereen hoopt dat we binnenkort weer ‘live’ samen kunnen werken, want 
door de coronamaatregelen staat het echte werk toch wat op een laag pitje. 

Ook meedoen? Wil jij ook een bijdrage leveren aan het werken aan geletterd-
heid in De Wolden? Meld je dan aan via info@taalpuntdewolden.nl. Of spreek 
een bericht in op: 06-33 56 54 21. 
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aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Prins Bern ardlaan 2

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

‘Stamppot op straat’

Vrijdag 26 februari hebben we voor de mensen van Samen aan Tafel een heer-
lijke ‘Stamppot op straat’ verzorgd. De mensen konden kiezen tussen heerlij-
ke frisse zuurkool of hutspot, daarbij kregen ze een gehaktbal en stukje rook-
worst. Als toetje hadden we een heerlijke mineola, gesponsord door Lutina, 
dank hiervoor.
En dat ze genoten 
hebben, dus zeker 
voor herhaling vat-
baar!

Samen aan tafel 
team, Lutina, 
Jennie, Lucia, Marry 
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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 .

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

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



Agenda
10 maart De Koegang nr. 5
20 maart Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur
24 maart De Koegang nr. 6
  3 april Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur
  7 april De Koegang nr. 7
17 april  Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur
21 april De Koegang nr. 8
  1 mei Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur
  5 mei De Koegang nr. 9
15 mei Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur
19 mei De Koegang nr. 10
29 mei Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar: 
• dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
Volgende uitgave 24 maart 2021
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 18 maart 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

Weerwilleweg 1         Koekange
info@garage-gritter.nl         T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

groot aantal occasions!

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Tel. 0522 45 25 10, Mobiel 06 36 50 19 13

www.salongejanca.nl

Maandag gesloten
Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur

Woensdag: 08:30 - 17:30 uur
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur

Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur

U KUNT NU OOK ONLINE 
EEN AFSPRAAK MAKEN
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