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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Koekange
8 maart 9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		
15 maart 9.30 uur
Ds. J. de Vries
Meppel

3e zondag 40 dgn
4e zondag 40 dgn

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
8 maart 11.00 uur Ds. v. Rijswijk
15.30 uur Ds. Dresschler
Heemse
11 maart 19.30 uur Drs Beuving
Staphorst
Biddag
15 maart 11.00 uur Ds v Rijswijk
!!!!
16.30 uur Ds Visser
Bruchterveld
Gereformeerde
8 maart 10.00
19.00
11 maart 19.30
15 maart 10.00
19.00

kerk, Berghuizen
uur Ds. G. Naber
Ruinen
uur
uur Ds. J.W. Muis		
uur Ds. J.W. Muis
uur Ds. J.W. Muis		

Ruildienst
Biddag
Vesper

Vespers veertigdagentijd 2015
8 maart 19.00 uur Prot. Gem. Koekange
Psalm 133		
Ds. H.E.J. de Graaf		
‘Hoe goed is het als broeders bij elkaar wonen’
15 maart 19.00 uur Geref. Kerk Berghuizen
Psalm 120		
Ds. J.W. Muis
‘Tot de Heer roep ik in benauwdheid’
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Openingstijden:



Woensdag
09.00-16.30

Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag
09.00-21.00

Zaterdag 
09.00-12.00

Stukje natuur vuursteen

Drenthe staat wijd en zijd bekend vanwege de hunebedden. Deze bouwwerken zijn ongeveer 5000 jaar geleden door het Trechterbekervolk van zwerfkeien gemaakt. Deze zwerfkeien zijn hier tijdens de Saale-ijstijd, circa 180.000
tot 130.000 jaar geleden, terecht gekomen. Echter zonder hulpmiddelen en
het gereedschap om deze te maken, zijn deze loodzware zwerfkeien niet te
verplaatsen. En dan waren deze toeristische trekpleisters hier niet geweest.
Voor gereedschap om iets te maken of te bewerken ga je tegenwoordig
gewoon even naar Kuiper of de Gamma. Ten tijde van de Trechterbekercultuur
bestonden dergelijke bedrijven niet en was ijzerbewerking nog niet uitgevonden. Zij maakten toentertijd alle werktuigen zelf van vuurstenen, zoals bijlen,
messen, pijlpunten, speerpunten of schrapers. In Drenthe waren voldoende
vuurstenen te vinden voor dit volk om zich hier als landbouwers te vestigen
en hun indrukwekkende bouwwerken achter te laten. De Drentse vuurstenen
komen overigens hier niet vandaan. Ze zijn, evenals de zwerfkeien, vanuit
Scandinavië met gletsjers meegekomen tijdens de hierboven genoemde ijstijd.
De vorming van een vuursteen is nogal bijzonder, hij kan zich alleen vormen
in mariene sedimenten. Hij is namelijk gemaakt van kiezelzuur, ook wel siliciumdioxide genaamd. Dit kiezelzuur komt gemakkelijk vrij in een kalkrijke
omgeving. Het opgeloste kiezelzuur slaat neer in de ondergrond, voornamelijk in holtes van dieren die in de zeebodem leven. Het eerste neergeslagen
kiezelzuur trekt steeds meer kiezelzuur aan, dat vervolgens in dezelfde holte
neerslaat. Hierdoor ontstaat er een steeds grotere vuursteenknol. Het merendeel van de vuurstenen, zoals die in Drenthe voorkomen, zijn in een periode
van 145 tot 66 miljoen jaar geleden in krijtlagen gevormd. In het geologische
tijdperk met de toepasselijke naam Krijt.
De mineralen waaruit de vuursteen bestaat zitten zeer dicht op elkaar gepakt.
Deze compacte structuur geeft hem zijn hardheid en zijn glasachtige uiterlijk.
Het zorgt er tevens voor dat hij schelpvormig breekt als je er met een hard
voorwerp op slaat. De afgebroken schilfer eindigt in een vlijmscherpe rand. In
de juiste vorm is zo’n scherpe rand handig als mes, bijl of pijlpunt.
Paul Mentink

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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Geodropping
Op vrijdag 20 maart vindt alweer de 2e editie van de Geodropping in
Koekangerveld plaats.
Hoe werkt het: Met behulp van een GPS apparaat zoek je in het bos naar
caches (schatten). Heb je alle caches gevonden én de snelste tijd gelopen,
dan is jouw team winnaar!
Deze editie wordt er iets meer van de deelnemers gevraagd, omdat tussendoor opdrachten uitgevoerd moeten worden, maar dat maakt de uitdaging
om te winnen alleen maar groter!
Iedereen vanaf 12 jaar mag meedoen. Opgave mag in groepsverband (max.
6 personen) of individueel. Bij individuele opgave worden groepen gemaakt
in De Veldhoek.
Opgave vooraf is noodzakelijk i.v.m. het huren van de materialen en het vervoer. Opgave vóór 10 maart en graag via de mail: acdeveldhoek@gmail.com
De kosten voor deelname bedragen e 3,- per persoon.
Vervoer van De Veldhoek naar het bos en terug wordt geregeld. Zorg voor
geschikt schoeisel, want het kan erg nat zijn in het bos. Vergeet je zaklamp
niet!
De Veldhoek is geopend vanaf 19.15 uur. Speluitleg om 19.30 uur. Vertrek
bos 19.45 uur. Dorpshuis De Veldhoek, Ruinerweg 24a, Koekangerveld.
Activiteitencommissie De Veldhoek

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

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

Verkiezingsstunt of voortschrijdend inzicht?
Sterk Lokaal vindt de actie van de PvdA in Drenthe, en het optreden van de
Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar, respectievelijk hoogst opmerkelijk en ongepast.
Recent werd bekend dat de PvdA en Tichelaar willen dat een gedeelte van
de windmolens in Borger-Odoorn en Aa en Hunze mogen worden vervangen
door een zonnepark en er minder molens gebouwd moeten worden. De lijsttrekker van Sterk Lokaal, Aimée Niebuir-Van der Ham: “Dat standpunt van de
PvdA is opmerkelijk. De afgelopen jaren heeft de PvdA fractie geen millimeter ruimte gegeven om het zoekgebied uit te breiden of zich in te zetten om
de doelstelling van 285,5 MW op een andere wijze in te vullen. Het draait
immers om het doel en niet om het middel. Het is trouwens zeer merkwaardig dat de PvdA zich juist in het zoekgebied waar de provincie geen bevoegd
gezag is, gaat inzetten voor alternatieven voor windenergie. Deze gebieden
vallen namelijk onder de Rijkscoördinatieregeling. De zoekgebieden Emmen
en Coevorden vallen onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de provincie. Het zou daarom logisch zijn om in die gebieden, waar de provincie
zelf de baas over is, ruimte te bieden voor alternatieven. Indien de PvdA en
Tichelaar willen dat er minder molens moeten komen in Borger-Odoorn en
Aa en Hunze vragen wij ons af waar de molens dan wel moeten komen? Is er
sprake van uitbreiding van het zoekgebied of moet de rekening door Emmen
en Coevorden worden betaald?”
Sterk Lokaal wil dan ook van de PvdA, én de commissaris, weten of men nu
ook voor uitbreiding van het zoekgebied is. Niebuir-Van der Ham vraagt zich
af of het hier gaat om een verkiezingsstunt of om voortschrijdend inzicht.
“Het is natuurlijk vreemd dat de PvdA drie weken voor de verkiezingen
ineens van standpunt verandert. En al helemaal dat nu de Commissaris zich
ermee gaat bemoeien nu zijn PvdA in het nauw komt.”
Op dit moment heeft de provincie vier van de twaalf gemeenten aangewezen
voor windmolens. Sterk Lokaal vindt dat de opgave door meer gemeenten
kan worden ingevuld, maar vooral dat er ruimte moet zijn om de doelstelling
door andere vormen van duurzame energie te behalen.

“Geschiedenis Huis Overcinge in Havelte”

Duo Modus en Otto Lussenburg hebben dit programma opgezet rond de
geschiedenis van het Landgoed. Otto vertelt het verhaal begeleid door beelden uit de geschiedenis van het Hof, Duo Modus speelt en zingt de muziek
van Hoog Barok met een spook, een brand in de Hoog en Laat Romantiek
toen het kostbare servies in de slotgracht belandde, een canon als gemeenschapslied van de Volkshogeschool en ze eindigen met …….?
Zondag 8 maart 2015. Aanvang 15.00 uur. Entree E 12,50 incl. koffie en thee.
Graag uw komst melden voor een plek.
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Bedrijvenboek Koekange over bedrijvigheid Vroeger en Nu
In 2005 heeft de Historische Vereniging de Wijk- Koekange het boerderijenboek van Koekange uitgebracht. Nu wordt er door de vereniging gewerkt
aan het maken van een boek over bedrijven en bedrijfjes, op allerlei gebied,
in Koekange en Koekangerveld en alle bedrijvigheid die er in het verleden
is geweest.
Wij hopen dit boek eind dit jaar klaar te hebben.
Er is al veel geïnventariseerd, maar heeft u een bedrijf of bedrijfje, of heeft
u dit gehad en u hebt nog geen vragenlijst ingevuld, of contact gehad met
een van onderstaande personen, dan kunt u met een van hen contact opnemen om uw gegevens door te geven zodat deze nog meegenomen kunnen
worden.
Klaas Brouwer tel. 451649
Aaltienus Buiter tel. 451682
Johannes de Kleine tel. 451580

Zaterdag 7 maart 2015
Avond voor alle inwoners en oud inwoners van Berghuizen
Zaterdag 7 maart 2015 organiseert de buurtvereniging in samenwerking met
enkele vrijwilligers van de STICHTING HISTORIE RUINERWOLD in dorpshuis
“De Barg’n” een avond waar oude foto’s en films van Berghuizen zullen worden vertoond.
Waarbij uiteraard veel foto’s van kerk en school in Berghuizen.
Wij hebben gemeend alle inwoners en oud-inwoners van Berghuizen en
leden van de kerk in Berghuizen hiervoor uit te nodigen.
Indien u oud-inwoners als familie of in de kennissenkring hebt, zegt het
voort.
De toegang is vrij, voor belangstellenden wordt een bijdrage gevraagd voor
de consumpties. De avond begint om 20.00 uur.

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

Hugo Veldman en Peter Pruntel

T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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Nu ook ‘Behandelaar ernstige
rekenproblemen en dyscalculie’

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof
Voor uw tuinaanleg, onderhoud,
renovatie, bestratingen en
kunstgras.
Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277
0522-472442

Voor hulp bij dyslexie, dyscalculie
en overige (leer-)problemen
Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange
0522 452094
info@devlinder-rt.nl
06 55572493
www.devlinder-rt.nl

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Benefietconcert Christelijk Mannenkoor Steenwijk
in de Gereformeerde Kerk te Berghuizen
Afgelopen jaar heeft de diaconie van de Gereformeerde Kerk Ruinerwold
- Koekange het project Schapen tellen van de St. Mensenkinderen ondersteund. Inmiddels is er al ruim e 2.800,- ingezameld. Om dit succes af te
sluiten, organiseren wij samen met Christelijk Mannenkoor Steenwijk een
benefietconcert op zaterdagavond 21 maart 2015 .
Zet u de datum alvast in uw agenda. Het belooft een mooie avond te worden met samenzang, informatie over het project en natuurlijk zang van het
Mannenkoor Steenwijk. De avond begint om 19:30 uur. Toegang en koffie is
gratis en de collecte is bestemd voor het project Schapen tellen.
Schapen tellen - In geïsoleerde gebieden in Noord-Albanië wonen veel arme gezinnen die de zorg hebben voor een gehandicapt kind. Veel ouders schamen zich voor
hun kind en proberen het voor de buitenwereld zoveel mogelijk verborgen te houden.
Daardoor blijven deze kinderen onnodig achter in hun ontwikkeling.
Mensenkinderen biedt deze gezinnen effectieve hulp door het geven van twee drachtige schapen per gezin. Het doel van project is eenvoudig. Geef je een gezin een
schaap, dan geef je ze melk, kaas en yoghurt. Maar je geeft ze ook warmte door de
wol van een schaap. Maar schapen krijgen lammeren en zo kun je een schaapskudde
opbouwen en kun je een inkomen verwerven. Eigenlijk heel simpel.

Voor informatie zie ook www.middelpuntberghuizen.nl.
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Uw Eigen Drogist

Jeannette

Drogisterij-Parfumerie-Verfspeciaalzaak
Dorpsstraat 33 7958 RK Koekange

cosmetica - haarcosmetica
kleinvakartikelen - tapijt
verf behang - glas - raamdekoratie
foto’s ontwikkelen en afdrukken
pasfoto's - stomerij depôt
tevens VVV-kantoor
www.drogist.koekange.com
www.facebook.nl/uweigendrogistjeannette

Klus- en Timmerbedrijf

Kwant

Aanbouw, Verbouw, Tegelwerk,
Badkamers, Stucadoorwerk,
Timmerwerk, Bestrating
06 - 28 79 38 86
06 - 51 64 88 35

Gratis compost tijdens landelijke compostactie zaterdag
21 maart
Meld u aan voor 18 maart via gemeente@dewolden.nl
Alle inwoners van de gemeente De Wolden kunnen gratis compost afhalen
op zaterdag 21 maart tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Wie dat wil, kan dat
doen bij de gemeentewerf in Ruinen of Zuidwolde. Met deze actie bedankt
de gemeente haar inwoners voor hun inspanning om groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en groenafval gescheiden aan te leveren. Het ingezamelde afval
krijgen inwoners nu gratis terug in de vorm van compost. Belangstellenden
kunnen zelf met een aanhanger of kar compost ophalen. De gemeente geeft
per inwoner circa een halve kuub compost mee.
Wie geïnteresseerd is, kan tot en met dinsdag 17 maart een e-mail sturen
naar gemeente@dewolden.nl ter attentie van administratie WoldWerk met
daarbij de vermelding ‘Compostactie 2015’. In de e-mail moeten naam, adres
en telefoonnummer vermeld worden en de gemeentewerf waar de compost
wordt opgehaald. Aanmeldingen die na 17 maart binnenkomen, kunnen
niet meer verwerkt worden. Dit omdat de gereserveerde compost dan nog
besteld moet worden. Zonder aanmelding kan helaas geen compost afgehaald worden.
Tijdens de compostdag in 2014 is er door 565 inwoners van De Wolden
compost opgehaald.
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Annerie
KREMER
uitvaartzorg
Noordeinde 9

HET AFSCHEIDSHUIS
Meppel

7941 AS Meppel

T 0522 24 50 21

info@kremeruitvaartzorg.nl

www.kremeruitvaartzorg.nl

Potgrondactie KV

IA

KV KIA houdt op 5, 6 en 7 maart de jaarlijkse Potgrondactie.
Op 5 en 6 maart komen de leden ‘s middags vanaf 16.00 uur
bij u langs.
Op zaterdag 7 maart beginnen we vanaf 9.00 uur ’s morgens.
U kunt eventueel de potgrond ook afhalen bij de korfbalkantine tijdens de genoemde tijden.

Pokertournooi 2015
De activiteitencommissie van dorpshuis de Schakel organiseert op 28 maart
een Pokertournooi.
Ontvangst 19.30 uur en begin tournooi 20.00 uur.
Opgeven is mogelijk via inschrijving op www.pokerlexie.nl of bij Sander 06
51070508.
Hou je niet van pokeren maar wil je wel een avondje gezellig uit? Kom dan
de deelnemers aanmoedigen.

Koekange

Pitch&Putt Golf Koekange
T: 0522 - 45 20 59
E: koekange@pitch-putt.nl
I: www.pitch-putt.nl

Het golfspel
voor iedereen!
Kijk op www.pitch-putt.nl
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EMS Handel & Verhuur

EMS
Handel
& Verhuur
EMS
Handel
& Verhuur
EMS
Handel
& Verhuur



Mobiele badkamer
Bouwmachines
Mobiele
badkamer
Bouwmachines
Mobiele
badkamer
Bouwmachines



Aanhangwagens
Kloofmachines



Aanhangwagens
Kloofmachines
Aanhangwagens
Kloofmachines
Bouwverlichting Aggregaten


Bouwverlichting
BouwverlichtingAggregaten
Aggregaten

Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57

Een feestje?
Wij verhuren ook:
- Partytenten
- Lichtmasten
- Dranghekken
(sta)tafels
en banken
Voor het huren of- kopen
van machines
kunt u
   contact met ons opnemen via onderstaande
   gegevens:
- Terrasheaters
   Voor het huren of-kopen
van machines kunt u
Voor
het huren
ofToiletwagens
kopen van machines kunt u
Christiaan
Ems
contact
metDwarsdijk
ons opnemen
onderstaande
Koekanger
59
Voor het huren of kopenvia
van
machines kunt u
contact
ons opnemen
via onderstaande
7958 SR met
Koekange
gegevens:
Voor
informatie
kunt u contact
opnemen
Tel.: 06met
212 ons
187 58
contact
opnemen via onderstaande
gegevens:
met ons via onderstaande gegevens.
Kijk op www.emshandelenverhuur.nl
gegevens:
voorzijn
meeruEms
informatie!
Christiaan
Wij
graag van dienst!
Koekanger Dwarsdijk
59 , 7958 SR Koekange
Christiaan
Ems
Christiaan
Tel.: 06 212Ems
187
58
Koekanger
Dwarsdijk
59 , 7958 SR Koekange
Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange
Tel.: 06 212 187 58
Kijk op
Tel.:
06www.emshandelenverhuur.nl
212 187 58
voor meer informatie!

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl
Kijk op www.emshandelenverhuur.nl
voor meer informatie!
voor meer informatie!

Rijvaardigheidstraining voor 50+
Veilig Verkeer Nederland, afdelingen De Wolden en Hoogeveen organiseren
op donderdag 9 april een rijvaardigheidstraining voor 50-plussers.
Het doel van deze training is om ouderen zo lang mogelijk op een verantwoordelijke wijze aan het verkeer deel te laten nemen.
De training richt zich op mensen van boven de 50 jaar. Het verkeer wordt
gehaaster en drukker. Bovendien zijn de verkeersregels in de loop der jaren
vaak aanzienlijk gewijzigd. Daarnaast gaat bij deze specifieke doelgroep
vaak het gezichtsvermogen achteruit, maar ook het gehoor en het reactievermogen. Door deel te nemen aan deze training worden de deelnemers zich
vaak bewust van dit gebeuren. Deze training heeft GEEN gevolgen voor uw
rijbewijs, is gratis en inclusief een eenvoudige lunch. Waar de training plaats
zal vinden is nog niet bekend, dit is afhankelijk van het aantal deelnemers.
Voor opgave en inlichtingen kunt u contact opnemen met: 0528-273088 of
0522-481630. Of via de mailadressen: maryhenk@home.nl en henkslot46@
gmail.com. Opgave vóór 30 maart 2015.
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Sport
Zwemles zwemvereniging “De Reestduikers”
In maart 2015 start zwemvereniging “De Reestduikers” weer met een groepje
zwemlessers voor het zwemdiploma A volgens het zwem-ABC. Wij hebben
nog enkele plaatsen vrij.
De zwemlessen worden gegeven in Bad Hesselingen te Meppel op de zaterdagmorgen, afhankelijk van het groepje van 8.00 tot 8.35 uur of van 8.35
tot 9.10 uur.
In overleg met Bad Hesselingen nemen we geen kinderen uit Meppel aan
voor het A- en B-diploma.
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met badmeester
Jacob via e-mailadres trainer@reestduikers.nl.

Pony-spring-concours in Koekange
Op zaterdag 7 maart wordt er op landgoed “Welgelegen” van de familie Bout
(Prinsesseweg 8) een springconcours voor pony’s gehouden in de binnenhal.
De wedstrijd begint om 9.00 uur en zal tot ongeveer halverwege de middag
duren. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de PC De Bosruiters. Koffie
en koek kunnen in de Hooiberg genuttigd worden. Welkom om een kijkje te
nemen!

de week
7 dagen in
uisbezorgd
th
u
j
warm bi

Vers uit onze eigen keuken van
De Weyert in Dwingeloo
Thuisbezorgd door onze toegewijde vrijwilligers
Met aandacht bereid voor u!

Meer informatie of eerst een keer proeven? T: 088-9684028 www.zzwd.nl
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Party service
H. Koetsier
Dorpsstraat 26 Koekange T 0522-451331

www.sparkoekange.nl
WAT JE
DICHTBIJ HAALT,
IS LEKKER.
Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

D O R P S S T R A AT 6 3
7958 RM KOEKANGE
TEL. 0522-451406
W W W. K A P S A L O N A N N E K E . N L
INFO@KAPSALONANNEKE.NL

Voor barbecue, warm of koud
buffet, partytenten, servies,
tapinstallatie
ALLES OP HET GEBIED
VAN THUIS SERVICE,
VOOR ELK FEESTJE

Presentatie ‘Lopen op Hout’
Het internationaal Klompenmuseum te Eelde geeft op vrijdag 13 maart 2015
in het Ontmoetingscentrum ‘De Havezate’ van de Wijk een boeiende prestatie
over ‘Lopen op Hout’. De onderwerpen die de revue zullen passeren zijn o.a.
het ontstaan en geschiedenis van de klomp, de klomp als kunstobject, het
dagelijks gebruik van de klomp, de klomp als folklore en de klomp met een
verhaal.
Aanvangtijd is om 20.00 uur. De avond wordt verzorgd door de Historische
Vereniging de Wijk-Koekange.
De avond begint met een algemene ledenvergadering van de vereniging
waar de gebruikelijke agendapunten worden afgehandeld.
Iedereen is van harte welkom.

U kunt De Koegang ook op internet lezen:
http://kleen.nl/regiobladen/de-koegang/
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Woldenaren krijgen container voor inzameling kunststof

In De Wolden verandert de manier van afvalinzameling. De gemeenteraad
heeft besloten om kunststof in te gaan zamelen met een container. Inwoners
kregen tot begin deze week de mogelijkheid om aan de gemeente door te
geven als ze geen gebruik willen maken van de kunststof container. Hieraan
hebben 300 huishoudens gehoor gegeven, waarvan 115 graag een container willen delen met de buren en 185 geen container willen. Dit is circa 2%
van het totaal aantal van 9100 huishoudens in De Wolden waar huisvuil
wordt opgehaald. Wethouder Jan van ’t Zand is enthousiast dat veel inwoners nu een container krijgen voor kunststof en bewust bezig zijn met afval
scheiden. “Afgaande op het aantal zakken die nu aan de weg worden gezet
door inwoners, zamelt nu ongeveer de helft van de huishoudens kunststof
gescheiden in. Met de nieuwe container kan dit verhoogd worden naar meer
dan 90 procent. De container is dan ook een belangrijke stap om in 2020
75 procent van het huisvuil gescheiden in te zamelen.” De gescheiden inzameling levert grondstoffen op, waarvan nieuwe producten kunnen worden
gemaakt. Hiermee bespaart de gemeente aanzienlijk op verwerkingskosten
van huisvuil en het is goed voor het milieu. De gemeente wil om die reden
haar inwoners een inzamelsysteem aanbieden waarmee het huisvuil op eenvoudige wijze kan worden gescheiden.
In de loop van het jaar gaat De Wolden werken met deze nieuwe containers.
De container wordt donkergrijs met een oranje deksel en is net zo groot als
de andere containers.

Bij ons verkrijgbaar voor uw tuin:

gedroogde reukloze koemest
kippenmest, wormenmest
en kalk

D

hake
c
S
e

l

Elke zaterdag open
van 9.00 – 13.00 uur
(doordeweeks op afspraak)

STICHTING DORPSHUIS

Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange

Koops Dienstverlening
De Weidenweg 14
Ruinerwold
Tel. 06-83677647
www.koopswebshop.nl

Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686
13

Uit in eigen dorp!
Commissie Concerten Koekange presenteert: Trust
Op 13 maart speelt in onze dorpskerk de Nijeveense formatie Trust. Onlangs
speelden zij met het Drents Jeugdorkest voor een vol Ogterop. We zijn ontzettend blij dat ze ook bij ons in Koekange komen spelen.
Trust bestaat uit vier personen; Joan Albrecht-zang, Jan Doeke van der Veengitaar en zang, Bert Middelbos-bas en zang, Fred Bakker-percussie; ofwel
tien snaren en mooie meerstemmige zang, ritmisch ondersteund door percussie. De muziek laat zich het best omschrijven als semi-akoestische luisterpop, maar het is moeilijk om te duiden; Trust heeft een heel eigen geluid.
We weten zeker dat we hier een breed publiek een groot plezier mee doen
want Trust staat garant voor een avondje heerlijke muziek!
We zouden het geweldig vinden als de kerk helemaal vol komt dus neem
vooral iemand mee naar het concert!
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Entree is e 10,-. Kinderen t/m
12 jaar e 5,-. Incl. koffie/thee in de pauze.
Informatie en reserveringen bij Sonja Verkaik: 0522 451933/ 0612040953
Koekanger Concerten
P.S. Dubbel UIT in eigen dorp: Speciaal voor vrijdag 13 maart:
Een heerlijke daghap met welkomstdrankje bij de Brouwmeester en toegang
tot het hierboven genoemde concert samen voor de prijs van e 21,Aanmelden tot 1 dag voor de uitvoering bij de Brouwmeester, 0522 452404.
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Gemeentebelangen De Wolden bezorgd om politiezorg

Deze week presenteerde minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) zijn plannen met de politiebureaus in Nederland. Op termijn zullen ongeveer 200
politiebureaus de deuren moeten sluiten. Daarnaast zal nog een groot aantal
bureaus (circa 400) worden afgewaardeerd tot een steunpunt. Op steunpunten
kunnen mensen aangifte doen of een gesprek voeren met de wijkagent. Veelal
via een cameraverbinding naar een ‘echt’ politiebureau. Uiteindelijk blijven er
slecht 167 politiebureaus open.
De fractie van Gemeentebelangen De Wolden maakt zich hierover ernstige zorgen. “De Wolden is een veilige gemeente, en dat willen we graag zo houden,”
zegt fractiewoordvoerder Gerbrand Gol. “Het lijkt erop dat de minister met
deze maatregelen tornt aan de dienstverlening van de politie in plattelandsgebieden zoals De Wolden. Er wordt weliswaar gekeken naar aanrijtijden en
dergelijke, maar je maakt mij niet wijs dat de dienstverlening hetzelfde blijft
als zowel de bureaus in Zuidwolde als die in Meppel dicht gaan.”
Gemeentebelangen kondigt aan in de eerstvolgende raadsvergadering mondelinge vragen aan het college te gaan stellen. “In grote lijnen willen we weten
wat de minister nu precies bekent heeft gemaakt, welke gevolgen dat heeft
voor de dienstverlening in De Wolden, hoe het college daarover denkt en of
het college van plan is zich tegen de sluiting van het bureau in Zuidwolde te
verzetten,” aldus Gol. “Misschien kunnen we dat samen met Meppel doen, of
op nog grotere schaal regionaal oppakken.”
De minister heeft aangegeven deze maatregelen te nemen om de politieorganisatie efficiënter te maken. Eén van de doelen die hij wil bereiken is ‘meer
blauw op straat’. Gol is hierover duidelijk: “meer blauw op straat is prima. Maar
ik ben bang dat dat zich zal concentreren in gebieden waar nog wel bureaus
open zijn. De Wolden zal op die manier een achterstandsgemeente worden, en
het lijkt erop dat vooral de randstad hiervan zal profiteren. Weliswaar moet dit
hele plan pas in 2025 zijn afgerond, maar als we nu al het hoofd in de schoot
leggen kunnen we later die rijdende trein niet meer stoppen.”
Naar verluid heeft de minister deze beslissing in nauw overleg met het lokaal
bestuur genomen. Dat ‘lokaal bestuur’ bestaat uit tien regioburgemeesters. “De
dichtstbijzijnde regioburgemeester zit in Groningen, de volgende in Utrecht!
Daarvan verwacht ik niet dat die de belangen van de inwoners van De Wolden
hoog in het vaandel hebben. Ik ben dan ook benieuwd op welke manier onze
burgemeester hier invloed op heeft kunnen uitoefenen. Wij vrezen dat de
belangen van de inwoners van De Wolden in het geding zijn. De minister wil
dat mensen meer via Internet aangifte gaan doen. Maar geloof het of niet, ook
in deze tijd zijn er nog mensen die niet met een computer overweg kunnen.
En trouwens, politiezorg moet meer omvatten dan alleen aangifte doen. Het
aanwezig zijn van politie in de dorpen en bij evenementen geeft mensen een
veilig gevoel. Weten dat het wel een kwartier kan duren voor de politie bij
een calamiteit, ruzie of inbraak aanwezig is zal juist het veilige gevoel dat de
inwoners van De Wolden nu hebben snel doen afnemen,” besluit Gol.
De eerstvolgende raadsvergadering van de gemeenteraad van De Wolden is op
donderdag 26 maart aanstaande.
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Autobedrijf

Gritter
Groot aantal occasions
is te bezichtigen op het internet:

www.garage-gritter.nl
U kunt ook bij ons terecht voor uw
airconditioning service.
Reparatie, onderhoud en het
afvullen van het airco systeem.

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben
uitvaartverzorger voor Yarden in Meppel
en omstreken. Uit ervaring weet ik dat een
betekenisvolle manier van afscheid nemen
helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun
en inspireer ik u bij het organiseren van een
begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op
0522 251939.
Yarden Uitvaartzorg Reestdal.
Wilt u een overlijden melden? Bel dan
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Weerwilleweg 1 Koekange
E-mail info@garage-gritter.nl

Kom met ideeën naar ‘Wij De Wolden’

Hebt u een goed idee waar De Wolden socialer, mooier of duurzamer van
wordt? Wilt u het zelf uitvoeren, maar kunt u hulp gebruiken? Of wilt u uw
hulp aanbieden? Gemeente De Wolden wil graag inwoners met ideeën en
inwoners die hun kennis en ervaring aanbieden met elkaar in contact brengen. Woldenaren zijn welkom bij de bijeenkomst ‘Wij De Wolden’ op donderdag 19 maart in Het Bovenveen in Echten. Gemeente De Wolden wil (nog)
meer ruimte geven aan het maatschappelijk initiatief in de gemeente. De
gemeenteraad heeft hiervoor afgelopen december geld vrij gemaakt.
Eén miljoen euro moet de komende vier jaar ten goede komen aan initiatieven uit de Woldense samenleving. Dit past in een veranderende samenleving
waarin het minder vanzelfsprekend wordt dat de gemeente alles naar zich
toetrekt, maar juist inwoners faciliteert het beter te doen.
Burgemeester Roger de Groot: “Initiatieven van inwoners kleuren de gemeente. Bijvoorbeeld kinderopvang in een seniorenhuis, het oprichten van een
zorgcoöperatie, samen groen onderhouden. Vaak stranden ideeën voordat
ze een kans hebben gehad. Een idee realiseren vraagt om doorzettingsvermogen, maar ook al snel om geld, menskracht en spullen. Vraag en aanbod
willen we deze avond graag aan elkaar verbinden, bijvoorbeeld met een
speeddate tussen inwoners met een idee en inwoners die willen meedenken.”
Iedereen is van harte welkom om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.
Info of aanmelden: Riet Muller via gemeente@dewolden.nl of via T. 140528.
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CDA De Wolden opent meldpunt bereikbaarheid

Het CDA De Wolden opent een digitaal meldpunt waar inwoners van De Wolden
kunnen melden hoe het in de gemeente is gesteld is met de bereikbaarheid
van de mobiele telefoon en de kwaliteit van de internetverbinding. Het CDA
is van mening dat dit op sommige plekken in de gemeente beter kan en heeft
daarom voor zowel de bereikbaarheid van het mobiele net als de kwaliteit van
de internetverbinding een meldpunt ingesteld.
Kandidaat-Statenlid Bart van Dekken, uit Zuidwolde is van mening dat voor
een veilig platteland het belangrijk is dat het noodnummer 112 overal gebeld
kan worden. Door het niet kunnen bellen van 112 met de mobiele telefoon
kunnen er mensenlevens op het spel staan.
Naast het niet kunnen bellen van 112 zijn er andere schrijnende situaties.
Mensen die voor hun werk (in de zorg bijvoorbeeld) piketdiensten moeten
draaien, blijken niet bereikbaar te zijn, omdat hun mobiele telefoon geen
bereik heeft. Ook voor ondernemers heeft de gebrekkige bereikbaarheid nadelige gevolgen.
Daarnaast heeft de gemeente De Wolden relatief veel buitengebied. Een groot
deel van de huishoudens in dit gebied heeft geen kabel-TV- aansluiting en zijn
voor hun internet aangewezen op de telefoonlijn en voor hun TV op een eigen
satellietontvanger. In het buitengebied zit veel bedrijvigheid, zoals agrarische
en recreatieve ondernemers en andere zelfstandigen. Door deze bedrijven
aan te sluiten op snel internet kunnen zij vanuit het buitengebied toch op een
hoog niveau zaken doen met de wereld.
“Een innovatief, creatief en een veilig platteland” is uiterst belangrijk. “Geef
ondernemers de ruimte om te ondernemen. Snel internet en een goede
mobiele verbinding is uiterst belangrijk om nieuwe ontwikkelingen in gang te
zetten” aldus Van Dekken die voor het CDA Drenthe op plaats 7 staat op de
kandidatenlijst i.v.m. de Statenverkiezingen van 18 maart as.
De uitkomsten van de enquête worden bekend gemaakt op de site van CDA
De Wolden en ter beschikking gesteld aan de fracties van CDA De Wolden en
CDA Drenthe.
Inwoners van De Wolden kunnen meedoen door naar het meldpunt te gaan op
www.cdadewolden.nl.

Daken kinderclubwerk en dorpshuis

Onlangs is er lekkage geweest bij het gebouw van het kinderclubwerk, tevens
vraagt het dak van het dorpshuis in de toekomst enige verbetering.
Wij horen en zien dat er nog steeds een groot aantal kinderen, regelmatig op
het dak van beide gebouwen klimmen. Zelfs tussen de zonnepanelen lopen
kinderen. Wij willen u nadrukkelijk vragen uw kinderen erop attent te maken
dat het niet toegestaan is om op onze daken te lopen en dat wanneer wij
schade aan de panelen of het dak ondervinden door kinderen, wij u als ouders
aansprakelijk stellen hiervoor. Tevens wanneer uw kind iets overkomt bent u
hier ook zelf aansprakelijk voor.
Met vriendelijke groet, Het Dorpshuis Bestuur
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VAATWASSER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Uw installateur op het gebied van:
Uw installateur op het gebied van:

gas water elektra
gas water elektra
verwarming
airco
verwarming
airco
zink- en koperwerk
zink- en koperwerk
EPDM
EPDM dakbedekking
dakbedekking
duurzame
energie
duurzame
energie

BEL DIRECT

0522 - 252654
Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB Meppel
ELECTROWORLD.NL

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. 451308.
Gezocht:
Hondenliefhebber (ouder dan 16 jaar)
die onze Superlieve labrador met
enige regelmaat tegen een passende
vergoeding tussen de middag en/of
’s avonds uit wil verzorgen/uitlaten.
Graag contact opnemen via telefoonnummer 06-38778336.

Te koop: Openhaardhout in
grote zakken - Amerikaans eiken gedroogd. Lange brandduur - vaste
lage prijs van € 5 per zak - Monique
Dokter De Wijk 06-83351006.

Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
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Informatie
Alarmnummer:
112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Huisartsenpraktijk Koekange
Meidoorn 16-15, Koekange		
Telefoon
www.koekange.praktijkinfo.nl
Fax:
apotheekkoekange@kpnmail.nl

0522-451236
0522-451103

Openingstijden apotheek
8.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur. Koffiepauze 10.15-10.30 uur.
Als u herhaalmedicijnen voor 15 uur bestelt, staat het de eerstvolgende
werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar.
Afspraak maken voor het spreekuur: 8.00-10.00 uur
De mogelijkheid bestaat om de medicatie op dinsdag en vrijdag te laten
bezorgen. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. U dient wel thuis
te zijn tussen 14.00 en 16.00 uur.
Telefonisch spreekuur:
Voor het telefonisch spreekuur kunt u een afspraak maken bij de assistente.
U wordt dan op een afgesproken tijd teruggebeld.
Stichting Kleine Nodenhulp Maaltijdvoorziening
Koekange R. Kraal tel. 0522-451224 - De Wijk R. Klomp tel. 0522-442964
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.
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
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384
c.b.s. Joh. Frisoschool:
c.b.s. Harm Vonckschool: Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold, tel.: 451483
Politie de Wolden:

0900-8844 (Geen spoed)

www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders
Informatie en nieuws over Koekange is voortaan ook te vinden op de
website www.koekange.info
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Agenda
4 maart De Koegang nr. 5
4 maart Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
5 maart Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
5,6,7 maart
Potgrondactie KV KIA
7 maart Springconcours - Landgoed Welgelegen - 9.00 uur
7 maart	Foto-/Filmavond; org. St. Historie Ruinerwold - Dorpshuis De Barg’n 20.00 uur
8 maart	
“Geschiedenis Huis Overcinge in Havelte” - Linthorst Homanlaan 1
Havelte - 15.00 uur
10 maart Klaverjassen Berghuizen - aanvang 20.00 uur
12 maart Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
13 maart Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
13 maart	
Presentatie ‘Lopen op hout’; org. Hist. Ver. de Wijk-Koekange Ontmoetingscentrum De Havezathe - 20.00 uur
13 maart Concert Trust - Dorpskerk - 20.00 uur
17 maart Lezing De arme kant van Nedeland; PCOB
18 maart De Koegang nr. 6
18 maart Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
19 maart Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
20 maart Geo-dropping - Dorpshuis De Veldhoek - 19.30 uur
21 maart Gratis compost
21 maart	Tuinkring Koekange; Naar de Stekkentuin (helleborusdagen) te Espel
- vertrek 10.00 uur bij de Spar
21 maart	Benefietconcert Chr. Mannenkoor Steenwijk - Geref. kerk Ruinerwold
- 19.30 uur
26 maart Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
27 maart Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
28 maart Hemmeltied van radio Drenthe - De Schakel -10.00-12.00 uur
28 maart Pokertournooi - De Schakel - 20.00 uur
31 maart Klaverjassen berghuizen - aanvang 20.00 uur
Iedere zondag	
Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41 a,
Koekangerveld - 10.00 uur
Iedere week op di.
Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Elke dinsdagavond 	Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan
de Sportlaan - 1 okt. t/m mrt.19.00-20.00 uur - 1 april t/m
sept. 19.30-20.30 uur
Iedere week op wo. M.B.v.O gymgroep - De Barg’n Berghuizen - 9.30-10.15 uur
Iedere week op wo. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo
Kopij en advertenties inleveren bij:
• Per e-mail dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
• Michel Kleen en Cisca de Jager, Eggeweg 37, 7958 PK Koekange
• De brievenbus in de SPAR supermarkt
Volgende uitgave
18 maart 2015
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 12 maart 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

