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Kerstinstuif Kinderclubwerk

Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

STICHTING DORPSHUIS
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Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange

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

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
10 jan. HA 11.00 uur
Ds. v. Rijswijk
!!!!!!!!
16.30 uur
Ds. de Bruine
Balkbrug
17 jan.
11.00 uur
Ds. Jagersma
Hoogeveen
15.30 uur
Ds. v. Rijskwijk
Gereformeerde kerk, Berghuizen
10 jan.
10.00 uur
Ds. H. Linde
Hoogeveen
17 jan.
10.00 uur
Ds. J.W. Muis		

Avondmaal

Nieuwjaarsfeest met Wilma Fieten
Op vrijdag 22 januari zal Wilma Fieten een optreden verzorgen tijdens een
nieuwjaarsfeest voor mensen met een beperking. Tijdens dit optreden is er
ook een hapjesbuffet.
De avond vindt plaats in De Boerhoorn in Zuidwolde en begint om 20.00 uur.
Kaarten voor deze avond kosten € 12,50, dit is inclusief drie consumpties en
het hapjesbuffet. Kaarten zijn te reserveren tot vrijdag 15 januari via 0528378686 of info@welzijndewolden.nl.
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Stukje Natuur muziek
Tweede Kerstdag zou ik met mijn gezin naar het Lauwersmeer. Eerst een
flinke wandeling in het gebied, met de kans op een slechtvalk, en afsluiten
met een visje in de haven. Zou, want in de vroege uurtjes van die dag kreeg
ik buikpijn. Na een paar keer boven een emmer gezeten te hebben, ging het
in de loop van de ochtend gelukkig beter. Een wandeling zat er helaas niet
meer in, dan maar in bed wat luisteren naar de Top2000 op de radio.
De meeste nummers in deze lijst gaan natuurlijk over allerlei menselijke
gevoelens, zoals de liefde of juist het ontbreken daarvan. Al luisterend
bedacht ik op geven moment hoeveel nummers zouden over de natuur gaan
in de Top2000. Gelukkig had ik de gehele lijst op papier, dus onder het genot
van een slap bakje thee heb ik de lijst nagezocht of er in de titel de naam
van een plant of dier voorkwam.
In totaal kwam ik 35 nummers tegen die aan mijn criteria voldeden. Hoewel
amper twee procent van het totaal, vond ik het op zich wel meevallen.
Opgedeeld in een paar categorieën vond ik acht planten, acht huisdieren,
vijf zoogdieren, elf vogels en drie insecten. Dat de betreffende nummers ook
daadwerkelijk ook over het in de titel genoemde item gaan, valt voor het
merendeel te betwijfelen. Zo gaat het nummer A Salty Dog van Procol Harum
in het geheel niet over een hond, het nummer Albatross van Fleetwoord Mac
is instrumentaal en Lion In The Morning Sun van Will and the People gaat niet
specifiek over het leven van de leeuw.
Er zijn wel een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld het nummer Verdronken
Vlinder van Boudewijn de Groot beschrijft voor een groot deel wel het leven
van dit insect. Het nummer Eagle van Abba beschrijft redelijk wat het gevoel
moet zijn om een arend te zijn. Dit gezegd te hebben, ze geven niet aan
welke arend. In Europa heb je bijvoorbeeld de visarend, zeearend, steenarend en de schreeuwarend, om maar een paar te noemen.
Kortom mijn advies, ga voor de natuur naar buiten.
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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Woningbouw in Koekange?
Op maandag 9 november jl. hebben wij als Belangenvereniging Koekange
ons jaarlijkse overleg gehad met B. en W. van de gemeente De Wolden.
Aan de orde kwam het onderwerp woningbouw. Dat is ook een van de
thema’s van onze dorpsvisie. De Belangenvereniging wil ons dorp levendig
houden en ziet graag dat er in de toekomst weer gebouwd gaat worden
in Koekange. De gemeente gaf aan dat er misschien op het vrijgekomen
K.I.A.veld mogelijkheden zijn om te gaan bouwen. De gemeente vraagt ons
om met namen van eventueel belangstellenden te komen.
Wij vragen de inwoners van Koekange of er behoefte is aan woningbouw.
Wij denken aan allerlei soorten woningbouw: ouderenwoningen, starterswoningen, huurwoningen, vrije sector, enz…
Wanneer U belangstelling heeft, meldt dit dan bij onze secretaresse
Poulien Vos, tel. 0522-451567 of via de mail poulien-vos@kpnmail.nl
Belangenvereniging Koekange e.o.

Boerenbingo 2016
De traditionele Nieuwjaarsbingo van Koekange vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 januari 2016, 20:00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
De kosten zijn 5 euro per boekje (5 ronden) de super ronde is 2 euro extra.
De dresscode: een ‘vleugje boeren’ dus kom gezellig op je klompen, in je
overall of op de trekker, niks is te gek....
Met na afloop Nieuwjaarsparty in de achterzaal.

Gas
Dak/Zink
* Electra
*
*
CV
Aardwarmte
* Water
*
*
* Zonne energie * Nen 3140 Keuring

Tel. 06 - 134 717 84
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HAIR
FASHION

slagter

KOEKANGE

TECHNIEK

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
vanaf heden open van
8:00-12:00

Hairfashion Koekange
Dorpsstraat 17, 7958 RK Koekange
0522 - 45 26 49

A A N N E M I N G S B E D R I J F

GRONDWERK
STRAATWERK: SIERBESTRATING
MACHINAAL BESTRATEN
AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE
SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S
VLONDERS EN VERANDA’S

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

TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN
LIGHTS LED VERLICHTING VOOR UW TUIN,
BESTRATING OF OVERKAPPING

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

Aandacht geeft kwaliteit

Energieweg 3, Nijeveen
Tel. 06 54 32 64 05
www.andrehopman.nl info@andrehopman.nl
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Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

- 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

Voor aluinzorg
uw t

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

Uit in eigen dorp

CCK presenteert: BRAN
Op zaterdag 23 januari speelt Bran in de Koekanger kerk.
Bran bestaat uit gitarist Paul Bakker en Fred Hopman, de zanger, tekstschrijver en dichter. Cees van der Laarse maakt het geluid met bas en basgitaar
compleet. Paul studeerde conservatorium gitaar, heeft in diverse bands
gespeeld, geeft muzikale begeleiding aan zangers en cabaretiers en verdient de kost als gitaarleraar. Cees is een virtuoos op bas en te horen bij
Innersleeve, Brainbox en bij Herman van Veen en zingt alles van Sinatra.
De leden van Bran hebben alle drie de ontwikkelingen in de populaire muziek
van Mantovani tot Metal bewust meegemaakt. Markante en bijna vergeten
melodieën uit deze periode zijn van een Nederlandse tekst voorzien en
opnieuw gearrangeerd. De grootste inspiratiebron voor Fred is de Keltische
volksmuziek, Paul en Cees hebben een lichte voorkeur voor Jazz en Rock.
De muzikale kruisbestuiving die hierdoor ontstaat levert soms duidelijk herkenbare liedjes op, soms wordt er een dusdanige slinger aan het origineel
gegeven dat een totaal nieuw nummer ontstaat.
Aanvang concert 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur
Entree inclusief koffie/thee is € 10,- Kinderen t/m 12 jaar € 5,Informatie en reserveringen bij Sonja Verkaik: 0522 451933/ 0612040953
Koekanger Concerten
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Bouwbedrijf KRALE v.o.f.
ook voor sanitair
en onderhoud CV-ketel
Hilco Scheper
Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl

Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

Nieuwjaar
Met het wisselen van de jaren wensen we elkaar veel goeds voor het komende jaar. Bijvoorbeeld: een goed en een gezond 2016. En als het niet goed
gaat met je gezondheid, dan doet het je goed dat mensen met je meeleven.
Ook het afgelopen jaar hebben we dat mogen ervaren. Daarvoor onze hartlijke dank!
Wat het nieuwe jaar zal brengen weten we niet, maar we hopen op een goed
jaar voor ons persoonlijk als gemeenschap. Vanaf de Koekanger Dwarsdijk
een goed en gezond 2016 gewenst.
Luuk en Hennie Petter

Keuning
Keuning

Schilderwerken
Schilderwerken
Wandafwerking
& Glasservice

Wandafwerking & Glasservice

Erwin Keuning
Erwin Keuning

Kosterweg
6
Kosterweg
6
7949
AM Rogat
7949 AM
Rogat
Tel. - 0522
- 440 522
Tel. 0522
440 522
Mail: keuning2@planet.nl
Mail: keuning2@planet.nl

Mob.
06 2513 6069
Mob. 06 2513
6069
ERKEND

ERKEND

BETERE SCHILDER
BETERE SCHILDER
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Sport
Badmintonners gezocht!
Iedereen heeft wel eens gebadmintond: op school, op de camping, buiten
op straat.
Vind je het leuk om “meer” te kunnen en techniek en spelzicht te ontwikkelen. Kom dan naar: W.G.V De Wijk.
Je kunt er voor kiezen om badminton als sport in de winter te doen.
De tijden zijn:
Volwassenen: Maandag 20:30 t/m 22:30 uur.
Jeugd: Donderdag 17:00 t/m 18:00 uur.
Neem ook je vrienden en kennissen mee!
Lijkt het jou leuk om na 3 keer gratis meedoen vaker te
komen? Mail dan naar: info@wgvdewijk.nl of kijk op onze
website: www.wgvdewijk.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
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ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

Zes initiatieven ontvangen subsidie Initiatiefrijk De Wolden
De inwoners van De Wolden hebben ook de afgelopen maanden niet stilgezeten. Op verschillende locaties in de gemeente zijn ideeën uitgewerkt en
plannen gemaakt. Die plannen zijn vervolgens verwerkt tot een aanvraag
voor subsidie uit de regeling Initiatiefrijk De Wolden. Het college van B&W
heeft onlangs zes aanvragen gehonoreerd.
De initiatieven die in de derde ronde van dit jaar een bijdrage uit deze regeling ontvangen zijn:
• Aanleg jeu de boulesbaan bij de Hof van Koekange;
• Inrichting speeltuin volgens het principe van ‘natuurlijk spelen’, Ruinerwold;
• Verbouwing dorpshuis Berghuizen;
• Activiteiten voor de jeugd in Fort;
• Activiteiten om ’t Neie Punt tot kloppend hart van de buurt te maken;
• Promotie van de jaarlijkse perenpluk.
Regeling Initiatiefrijk De Wolden
Het is voor de derde keer dat de gemeente dit jaar geld beschikbaar stelt.
Eerder dit jaar ontvingen zeventien andere projecten al een bijdrage. De
gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting voor 2015 besloten
meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners. Daar werd een geldbedrag van één miljoen euro aan verbonden voor de periode tot 2018. Een van
de voorwaarden is dat de gemeente maximaal 50% van de kosten bijdraagt,
met een maximum van een ton, en dat initiatiefnemers ook naar andere geldbronnen zoeken. Voor 2015 was een bedrag beschikbaar van € 500.000,-.
Hiervan is dit jaar € 480.000,- naar de initiatiefnemers gegaan. Voorbeelden
zijn projecten en activiteiten die voortvloeien uit de dorpsvisies, zoals dorpsommetjes, picknickbanken, belevingspaden en speelterreinen. Voor de
komende jaren is nog € 520.000,- beschikbaar.
Verzoek om een bijdrage indienen
Initiatiefnemers vinden meer informatie over de regeling op dewolden.nl/
initiatiefrijk. Voor vragen kunnen inwoners contact opnemen met Riet Muller
via r.muller@dewoldenhoogeveen.nl of via T. 14 0528. Ingediende voorstellen beoordeelt het college binnen acht weken.
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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

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

Allochtone vrouwenkoffieochtend gestart in ontmoetingscentrum De Boerhoorn

Woensdag 9 december is voor de 1e keer een allochtone vrouwengroep
gestart in ontmoetingscentrum De Boerhoorn. Het initiatief om een groep
te starten kwam van een allochtone inwoonster uit Zuidwolde in samenwerking met de buurtwerkers van Welzijn De Wolden. Doel van ochtenden
is ontmoeting en het leren of verbeteren van de Nederlandse taal middels
een creatieve insteek. Onder begeleiding van vrijwilliger Carin Vries zijn een
6-tal vrouwen deze ochtend actief aan de slag gegaan met het maken van
kerstkaarten. Besproken is wat je op een kerstkaart schrijft en wat elkaars
tradities zijn met de kerstdagen. Alles in het Nederlands natuurlijk.
De volgende ochtend staat gepland op woensdag 13 januari 2016.
De ochtenden zijn van 9.30 tot 11.30 uur, vinden plaats in ontmoetingscentrum De Boerhoorn en zijn gratis toegankelijk.
Meer informatie? Leonoor Colenbrander, buurtwerker Welzijn De Wolden, tel.
0528 - 378686 of mail leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl.

Mededeling bingo Welzijn voor Ouderen

De bingomiddag van de eerste vrijdag in de maand (nieuwjaarsdag)
is uitgesteld tot 8 januari.
Allen een goed en gezond 2016 en hopende tot ziens.
Z. Brink-van Dijk
10

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
6 jan.
De Koegang nr. 1
6 jan.
Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
8 jan.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
9 jan.
Nieuwjaarsreceptie Vitesse’63 - Kantine - 16:30 uur
12 jan.
Meditatie Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
13 jan.	Alloctone Vrouwen koffieochtend - De Boerhoorn Zuidwolde - 9.3011.30 uur
14 jan.
PCOB; Jaarvergadering voor en door eigen leden
16 jan.
Snertactie Vitesse’63   10.00 – 12.00 uur
16 jan.	Boerenbingo; aansluitend Nieuwjaarsparty - De Schakel - 20.00 uur
17 jan.
Huisconcert - Berghuizen 34, Berghuizen - 15.00 uur
20 jan.
De Koegang nr. 2
20 jan.   	 Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
22 jan.
Nieuwjaarsfeest met Wilma Fieten - De Boerhoorn Zuidwolde - 20.00 uur
22 jan.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 jan.
Klaverjasmarathon - De Schakel - 10.00-22.00 uur
23 jan.
Concert met Bran - Koekanger kerk - 20.00 uur
26 jan.
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
29 jan.
Verhalen rond de Kachel - Welgelegen
29 jan.
Samen aan Tafel - De Schakel -11.30 uur - 0614252052
3 feb.
De Koegang nr. 3
3 feb.
Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
5 feb.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
9 feb.
Meditatie Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
11 feb.
PCOB; Mevr. Sjoukje de Wit, Leven en werken in Zuid Soedan
16 feb.
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
17 feb.
De Koegang nr. 4
17 feb.
Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
19 feb.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
26 feb.
Verhalen rond de Kachel - Welgelegen
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 - 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 - 14.00 uur
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
20 januari 2016
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 14 januari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

