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11e jaargang nr. 15 12 augustus 2015

De oogst is (nog niet) binnen. 
P.S. er zijn nog moestuinen beschikbaar bij de kerk”
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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
16 aug.   9.30 uur Ds. C.J. Schorer IJhorst 
23 aug.    9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
16 aug 11.00 uur Ds. Van Rijswijk 
 15.30 uur Ds. Meijer Meppel
OASE 10.00 uur Ds. De Haan  Zwolle
 16.30 uur Ds. Kruidhof Nieuwleusen
23 aug 11.00 uur Ds. Van Rijswijk 
 15.30 uur Ds. Zwart Bergentheim
OASE 10.00 uur Ds. De Haan Zwolle
 16.30 uur Ds. Kruidhof Nieuwleusen

Gereformeerde kerk, Berghuizen
16 aug.   9.30 uur Ds. J.W. Muis
23 aug.   9.30 uur Ds. J.W. Muis

Op 7 mei jl. genoten klanten van de dagactiviteiten  
Koekange van een mooie kleurrijke dag in de polder,  
tussen de tulpenvelden.  Deze gezellige dag is mede  
mogelijk gemaakt door de gift die de kringloopwinkel  
Ruinerwold aan de diakonie van de protestantse kerk in 
Koekange heeft geschonken om deze aan verschillende 
doelen in het dorp te schenken. Dagactiviteiten Koekange 
ontving daarvan een gift van 500,00 euro. Met een  
touringcar werd de tulpenroute door de polder gereden, 
en genoten 54 personen met begeleiding van een heerlijke 
brood- en koffietafel.   

Namens alle klanten 
onze hartelijke dank 
hiervoor!   

Johanna ter Haar 
coördinerend begeleider 
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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 ooievaar
Voor de zomervakantie stond ik tijdens een BBQ te kletsen met een stel 
buren. Een ooievaar kwam overvliegen met een pluk gras in de snavel. We 
maakten een grapje bij wie deze ooievaar zou landen. Daarna ontstond een 
discussie over de hoeveelheid ooievaars in de omgeving van Koekange. 
Een van de buren vond dat er teveel waren, maar daar was ik het niet mee 
eens. Op de vraag waarom er teveel waren, kwam als antwoord dat ze van 
alles opeten, waaronder ook de kuikens van weidevogels. Toen ik echter 
beweerde dat ze voornamelijk insectenlarven aten, veranderde de discussie 
naar de vele ooievaars die in deze omgeving overwinteren en die ze nood-
zakelijkerwijs moeten bijvoeren. 
Overigens is mijn buurman niet de enige die vindt dat er te veel ooievaars 
zijn. Sinds ik in Koekange woon, sprak ik meerdere personen met dezelfde 
mening, waaronder ook boeren. Op zich vreemd dat personen uit deze 
beroepsgroep ontevreden zijn over het aantal ooievaars. Deze statige vogels 
eten voornamelijk regenwormen en insectenlarven en als het uitkomt kik-
kers, muizen en mollen. Daar zouden boeren alleen maar blij om kunnen 
zijn. En ja, ze vangen ook wel eens een kuiken van een weidevogel. Maar 
in de weilanden zie ik vrijwel dagelijks ooievaars rondlopen en bijna nooit 
weidevogels. Dat ligt niet zozeer aan het feit dat ooievaars of bijvoorbeeld 
vossen deze weidevogels wegvangen. Het ligt hoofdzakelijk aan het feit dat 
deze weilanden veel te eentonig van samenstelling zijn voor weidevogels. 
Er staat alleen maar gras, terwijl voor weidevogels het belangrijk is dat er 
een grote variatie aan bloeiende kruiden staan. Daar leven veel verschillende 
insecten op, het belangrijkste voedsel voor hun kuikens.
Daar komt nog eens bij dat in het maaiseizoen sommigen met een sneltrein-
vaart, vaak met twee maaibalken, over het gras razen. Dan hebben eventuele 
weidevogels en hun kuikens totaal geen kans meer. De ooievaars daarente-
gen wel, want zij kunnen daarna gemakkelijk hun voedsel vinden. Logisch 
dat je ze dan vaak op pas gemaaide weidelanden ziet rondlopen. Het lijkt er 
zelfs op dat door deze maaimethode het aantal ooievaars toeneemt.

Paul Mentink
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Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
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EMS Handel & Verhuur 
 

Voor informatie kunt u contact opnemen 
met ons via onderstaande gegevens. 
Wij zijn u graag van dienst!

Een feestje? 
Wij verhuren ook:
- Partytenten
- Lichtmasten
- Dranghekken
- (sta)tafels en banken
- Terrasheaters
- Toiletwagens
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Aandacht geeft kwaliteit

Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP  Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag- vrijdag , ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond

 

 

Uw installateur op het gebied van:  
 

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

 

 

 

Uw installateur op het gebied van:  
 

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

 

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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In gesprek met... 
Christina Bakker, Remedial Teacher ‘De Vlinder’

“Wanneer kinderen bij me komen, zitten ze vaak 
in een soort cocon. Met mijn hulp wil ik ze, net als 
een rups, laten opbloeien tot een mooie vlinder”, 
vertelt Christina Bakker. Sinds vier jaar heeft ze haar 
eigen praktijk voor Remedial Teaching, thuis aan de 
Dorpsstraat. 
“Voordat ik met ‘De Vlinder’ begon, werkte ik al 
jarenlang in het onderwijs”, zegt Christina. “Ook 
daar deed ik, na een aantal opleidingen te hebben 
gevolgd, al RT (Remedial Teaching). Eigenlijk bestaat 
daar geen duidelijk Nederlands woord voor, maar RT 
wil eigenlijk zeggen dat er hulp wordt verleend aan kinderen die (pedagogi-
sche/didactische) hulp nodig hebben. Dat kan dus bijvoorbeeld zijn bij pro-
blemen bij lezen of spelling (dyslexie) of bij rekenproblemen (dyscalculie). 
Op een gegeven moment werd die hulp op scholen wegbezuinigd. Ik merkte 
dat er nog wel veel behoefte aan was en besloot voor mezelf te beginnen.”
Wanneer mensen Christina benaderen volgt er eerst een intakegesprek. “Dan 
schets ik samen met de ouders en het kind waar de sterke punten liggen 
en waar hulp nodig is. Aan de hand van dat gesprek maak ik een plan voor 
een bepaalde periode. Meestal duurt zo’n periode twaalf weken, waarin ik 
het kind iedere week een uur zie. Tijdens zo’n uurtje kijken we dan eerst 
even terug naar de vorige week, bespreken het huiswerk en gaan dan verder 
met een nieuw stukje stof. We eindigen de les vaak met een spel. Na twaalf 
weken evalueer ik met de ouders de voorbije periode. De bijeenkomsten met 
een kind kunnen overigens ook op de school van de leerling zijn”, legt ze uit.
Christina begeleidt niet alleen kinderen. “Ook jongvolwassenen en volwas-
senen kunnen bij mij terecht. Bij kinderen op de middelbare school kan ik 
bijvoorbeeld helpen met plannen. Volwassenen komen bij me als ze bijvoor-
beeld voor hun werk een cursus moeten doen, maar moeite hebben om zich 
de stof uit studieboeken eigen te maken.”
Om bij te blijven, volgt Christina regelmatig een opleiding of cursus. Zo heeft 
ze zich afgelopen jaar verdiept in rekenen en rekenproblemen en kan ze nu 
nog beter en gericht kinderen helpen, maar ook bijvoorbeeld jongeren of 
volwassenen die moeite hebben met de verplichte rekentoets. 
Met een duidelijk plan voor ogen gaat Christina de toekomst in. “Ik hoop 
in mijn praktijk heel wat kinderen, jongeren en volwassenen te kunnen hel-
pen, zodat ik me er toch een dag of drie mee bezig kan houden. Elk kind is 
uniek, ik vind het fantastisch om met kinderen te werken, juist omdat ze zo 
verschillend zijn. RT is en blijft maatwerk, dat ik erg leuk en plezierig vind 
om te doen.”

Jan Willem Krale
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Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Noordeinde 9         7941 AS Meppel         T 0522 24 50 21         info@kremeruitvaartzorg.nl    

www.kremeruitvaartzorg.nl

KREMER
uitvaartzorg

Annerie
HET AFSCHEIDSHUIS 

Meppel

    
                
                

               
               
               
               

               
                 
 

              Openingsti jden: 
 

    Woensdag   09.00-16.30 
           Donderdag  09.00-21.00
           Vrijdag       09.00-21.00
           Zaterdag     09.00-12.00

   
 
         
 
 

 
 

 
 
 
 

           
www.kleen.nl Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Textieldruk
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KOELKAST STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

 
 

  
Party service

H. Koetsier 
Dorpsstraat 26  Koekange  T 0522-451331

www.sparkoekange.nl
 
WAT JE 
DICHTBIJ HAALT, 
IS LEKKER.

Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

Voor barbecue, warm of koud 
buffet, partytenten, servies, 
tapinstallatie 

ALLES OP HET GEBIED 
VAN THUIS SERVICE, 
VOOR ELK FEESTJE

Tuinconcert op De Wildhof met het Arensky Strijkkwartet 

Dit Strijkkwartet van viool, altviool en twee celli is een bijzondere bezet-
ting. De 4 masterstudenten die dit Kwartet vormen komen van verschillende 
conservatoria.

Zij spelen werken in verschillende bezettingen o.a.: 
Johan S. Bach: duo voor twee celli en voor cello solo, gedeelten uit een 
suite; Frans Schubert: Trio-Satz in B; Hauke Piper: De Minuten Tango’s voor 
viool & altviool; David Popper: Suite opus 16 voor twee celli; Anton Arensky: 
Strijkkwartet nr. 2 in a-kleine opus 35 voor viool, altviool en twee celli.   

Datum: Zondag 6 september. Aanvang: 15.00 uur, welkom vanaf 14.30 uur. 
Entree: € 15,- incl. consumptie. Adres: Eggeweg 28, Koekange. 

Reserveren: annekespin@hetnet.nl, telefoon: 06 29554005.
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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

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

Klus- en Timmerbedrijf 

Kwant
Aanbouw, Verbouw, Tegelwerk,

Badkamers, Stucadoorwerk, 
Timmerwerk, Bestrating

06 - 28 79 38 86
06 - 51 64 88 35

DORPSSTRAAT 63

7958 RM KOEKANGE

TEL. 0522-451406

WWW.KAPSALONANNEKE.NL

INFO@KAPSALONANNEKE.NL
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Culturele impuls De Wolden 
De Wolden dient aanvraag culturele gemeente van Drenthe in

De Wolden investeert in cultuur. Dit blijkt mede uit de onlangs vastgestelde 
kadernota waar extra middelen zijn gereserveerd om De Wolden een cultu-
rele impuls te geven. De gemeente wil vernieuwing en verbreding van het 
culturele aanbod stimuleren en cultuur en ondernemerschap verbinden. Ook 
gaat de gemeente voor de titel ‘culturele gemeente van Drenthe’ in 2017. 
Dinsdag 30 juni diende wethouder cultuur Mirjam Pauwels hiervoor een 
zogeheten ideeënschets in bij de provincie met als thema de ‘verhaal- en 
vertelcultuur’.
Wethouder Mirjam Pauwels: “Samen met een aantal inwoners die cultuur een 
warm hart toe dragen, waaronder een vertegenwoordiging van het Culturele 
platform, hebben we de ideeënschets opgesteld. Met verhalen, toneel, 
muziek en kunst willen we mensen verbinden en inspireren. Samen kunnen 
we de cultuur in De Wolden tot bloei brengen.”

Verhalen vertellen met cultuur
In de aanvraag voor culturele gemeente vormt de verhaal- en vertelcultuur 
de rode draad. Dat past bij De Wolden in allerlei opzichten. Verhalen horen 
bij het platteland, bij kleine gemeenschappen, bij de natuur, bij het boeren-
werk dat altijd afhankelijk was van gunstig gestemde (weer)goden. Zo mag 
je De Wolden gerust een rijke literaire gemeente noemen. Niet alleen wonen 
er vele schrijvers die aanzienlijke bekendheid genieten met hun werk (o.a. 
Marga Kool, Ria Westerhuis, Kees Opmeer, Jan Veenstra, zie ook digitaalka-
merdewolden.nl), maar belangrijker is een stevig gewortelde verhaal- en 
vertelcultuur. Op allerlei plekken in De Wolden worden er sinds mensenheu-
genis verhalen verteld (storytelling) op de deel van een boerderij, in het bos, 
bij het haardvuur, in het café. En tegenwoordig ook in de theaterschuur, in 
(leegstaande) kerk en op scholen.
De vertelcultuur beperkt zich niet tot verhalen. In veel andere kunstuitingen 
vormt het verhaal ook een belangrijk element. In De Wolden zijn toneelspe-
lers actief en muzikanten, maar ook beeldend kunstenaars, filmers, dansers, 
cabaretiers. Ze hebben allemaal een verhaal te vertellen. De gemeente wil 
deze beeldende kracht gebruiken om de verhaallijnen in De Wolden te laten 
samenkomen en waar mogelijk te verbinden.

Culturele gemeente van Drenthe
In september nodigt de provincie een gemeente uit om de ideeënschets uit 
te werken. Begin volgend jaar maakt de Provincie bekend welke gemeente 
de culturele gemeente wordt. Naast deze titel ontvangt deze gemeente ook 
90.000 euro cofinanciering om culturele activiteiten te organiseren voor 
een breed publiek. De Wolden wil dan graag een internationaal vertel- en 
verhalenfestival initiëren, evenals een festival voor en van de kinderen over 
cultuuronderwijs.
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

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

Actief na schooltijd Brede school De Wolden
De nieuwe kalender is uit!
Voor elk Brede School netwerk is er in samenwerking met een groot aantal 
organisaties uit gemeente De Wolden weer een nieuwe activiteitenkalender 
gemaakt door het Brede School Team.
De kalender verschijnt 4 keer per schooljaar. In de kalender vindt u per 
brede school netwerk allerlei leuke, sportieve en culturele activiteiten voor 
uw kinderen.
In de week van 17 augustus worden de kalenders uitgedeeld aan de leerlin-
gen van het basisonderwijs, buitenschoolse opvang en ligt de kalender in 
verschillende ontmoetingscentra en dorpshuizen, het gemeentehuis en de 
bibliotheken. Daarnaast is de kalender ook via een mailing verstuurd en is 
deze terug te vinden op diverse websites waaronder www.dewoldensport.nl.

Het Noteboompje.nl

~ kaarten 

~ posters  

~ woonaccessoires
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Te koop,  gevonden e .d .

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 451308.

Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

Duofiets
Wilt u ook graag fietsen maar lukt 
dat niet meer alleen? Gebruik dan de 
duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers 
die met u willen fietsen.
Wilt u de fiets bespreken, bel dan tus-
sen 17.00 en 19.00 uur met Trea ten 
Kate, tel.: 451829 of 06-14758609. 
Veel fietsplezier!

Mededeling:
KSV Koekange biedt de mogelijk-
heid om klootschietspullen te 
huren. Tevens verhuren we ook een 
partytent, afm. 5 x 8 meter.
Inlichtingen te verkrijgen bij Annie 
Dekker, tel.: 45 13 12

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

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

“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



Agenda

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 26 augustus 2015
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 20 augustus 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

12 aug. De Koegang nr. 15
14 aug. Landgoed diner – Landgoed Welgelegen
26 aug. De Koegang nr. 16
28 aug. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
  6 sept. Tuinconcert - Eggeweg 28, Koekange
  8 sept. Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
  9 sept. De Koegang nr. 17
11 sept. PCOB; Reisje
16 sept. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
23 sept. De Koegang nr. 18
30 sept. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
  7 okt. De Koegang nr. 19
  8 okt. PCOB; Ds. S. Groen, De Levensloop van de mens
14 okt. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
21 okt. De Koegang nr. 20
28 okt. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
  4 nov. De Koegang nr. 21
11 nov. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
18 nov. De Koegang nr. 22
25 nov. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
  2 dec. De Koegang nr. 23
  9 dec. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
10 dec. PCOB; Hr. Harm Tibben, Mechanisatie in de landbouw Vroeger en nu
16 dec. De Koegang nr. 24
23 dec. (onder voorbehoud)  Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur

2016
14 jan. PCOB; Jaarvergadering voor en door eigen leden
11 feb. PCOB; Mevr. Sjoukje de Wit, Leven en werken in Zuid Soedan

Iedere zondag  Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41a, 
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


