12e jaargang nr. 4

17 februari 2016

Een gezellige ladies night in dorpshuis de Schakel

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
21 feb. 11.00 uur Ds. v. Rijswijk
15.30 uur Ds. de Vries
Balkbrug
28 feb. 11.00 uur Ds. P.K. Meijer
Meppel
15.30 uur Ds. v. Rijswijk
Gereformeerde kerk, Berghuizen
21 feb. 10.00 uur Ds. P. de Vries
28 feb. 10.00 uur Ds. J.W. Muis

Beilen

Protestantse Gemeente Koekange
21 feb.
9.30 uur Ds. B. v.d Brink-Smit De Wijk
28 feb.
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf		

2e zondag 40 dgn
3e zondag 40 dgn

Vespers in de Veertigdagentijd
Koekange, IJhorst/De Wijk, Berghuizen en Ruinerwold - 19.00 uur.
2e zondag Veertigdagentijd
Zondag 21 februari				
Prot. Gem. IJhorst/De Wijk
Verheerlijking op de berg (Lk.9)		
Ds. H. de Ruiter
‘Ging Hij de berg op om te bidden’

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip
in de wijde omgeving

Steenberger Esweg 31 | Zuidwolde
t. (0528) - 362 889 | m. 06 - 285 40 845

e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl
2

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

Stukje Natuur rivierkreeft

In mijn moestuin verbouw ik al een aantal jaren pompoenen. Niet voor de sier
of Halloween, maar voor consumptie. Mijn pompoenen stonden zelfs al op de
kaart in een Utrechts restaurant. Zelf ben ik er ook niet vies van en heb laatst
een nieuw recept geprobeerd. Pompoen met gezeefde tomaten en rivierkreeften.
Alles met lokale producten, alleen de afkomst van de rivierkreeften was voor
mij onbekend. Waarschijnlijk Spanje, want daar komen namelijk veel vandaan.
Theoretisch hadden de rivierkreeften uit Nederland kunnen komen. Er zijn namelijk in Nederland vissers die deze geleedpotigen voor commerciële doeleinden
vangen. Volgens Waarneming.nl komen er, in meer of mindere mate, zeven soorten rivierkreeft voor. In willekeurige volgorde zijn dat de Californische, Europese,
rode Amerikaanse, geknobbelde Amerikaanse, gestreepte Amerikaanse, gevlekte
Amerikaanse en Turkse of Galicische rivierkreeft.
Gezien de bijzondere namen zal het niet verbazingwekkend zijn dat het merendeel exoten zijn. Dat zijn soorten die van nature hier niet voorkomen en door de
mens hier geïntroduceerd zijn. Soms zelfs letterlijk gedumpt. Er is slechts één
inheemse soort die in de Nederlandse binnenwateren voorkomt, de Europese
rivierkreeft. Met dit soort gaat het door de komst van de exoten zeer slecht.
Met name de Amerikaanse soorten hebben een schimmelinfectie meegenomen
die de kreeftenpest veroorzaakt. Daar zijn ze zelf resistent tegen, maar “ons”
soort is daar niet tegen bestand. Tegenwoordig komt de Europese rivierkreeft
in enkele vijvers op de Veluwezoom nog voor. Er was zelfs een periode dat
dit soort in slechts één vijver voorkwam, de schaatsvijver van het landgoed
Warnsborn bij Arnhem. Gelukkig is er sinds 2012 een reddingsplan om dit soort
voor Nederland te behouden.
De gevlekte Amerikaanse en de rode Amerikaanse rivierkreeft zijn twee exoten
die nu algemeen in Nederland voorkomen, de overige soorten beperken zich tot
kleine gebieden. De gevlekte Amerikaanse rivierkreeft is donkerbruin van kleur
en zijn lijf, zonder de scharen, is maximaal twaalf centimeter groot. Dwars over
zijn lijf heeft hij kenmerkende strepen of banden. De rode Amerikaanse rivierkreeft is uiteraard roodachtig van kleur, zijn scharen hebben felrode puntjes en
zijn lijf is ook maximaal twaalf centimeter groot.
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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Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof

Tegenvallende
CITO-resultaten?

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

Kom ook naar het vakantiebijbelfeest
Wat doen we:
Voor wie:
Waar:
Wanneer:

Zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen, een spel, en...
Alle basisschoolkinderen.
Dorpshuis de Barg’n te Berghuizen.
Dinsdag 1 maart van 9.30 - 12.30 uur.

Info:

Hilly Harwig
tel. 482165








Jeanet Ypey
tel. 475939
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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

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

24/7 Bereikbaar
U bent welkom, waar u ook verzekerd bent

Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange
Hallo Hommels van Koekange!
De voorjaarsvakantie is weer in aantocht en er staan weer leuke activiteiten
op het programma. Voor de jongste Hommels (kinderen t/m groep 3) organiseren wij een uitje naar ZIPPA ZEBRA in Hoogeveen. We gaan hier op donderdagochtend 3 maart van 10:00 tot 12:30 uur naar toe. We verzamelen om
9:30 uur in de Bernhardlaan (bij De Rozebottel). Vertrek is om 9:45 uur. Ga je
ook mee? Wij verwachten dat je onder begeleiding van een volwassene bent.
Op woensdag 2 maart van 19:00 - 21:00 uur gaan we met de grote Hommels
(groep 4 t/m 15 jaar) een avondje BOWLEN in Hoogeveen. We verzamelen om
18:30 uur in de Bernhardlaan.
Voor drinken wordt gezorgd. Mocht je er iets lekkers bij willen, neem dan
zelf wat geld mee.
Opgeven kan via: svdehommel@ hotmail.com. Uiterlijk opgeven op zondag
28 februari.
Groetjes,
Speeltuinvereniging De Hommel

Zwemles Diploma A
Op 5 maart 2016 start zwemvereniging “De Reestduikers” weer met een
nieuw groepje voor zwemdiploma A volgens het zwem ABC. Wij hebben nog
enkele plaatsen vrij.
De zwemlessen worden gegeven in Bad Hesselingen te Meppel op 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 onze secretaris via secretaris@reestduikers.nl of kijk eens op onze website
www.reestduikers.nl.
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• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

Potgrondactie KV

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406
www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

IA

KV KIA houdt op 10, 11 en 12 maart de jaarlijkse Potgrondactie.
Op 10 en 11 maart komen de leden ‘s middags vanaf 16.30
uur bij u langs.
Op zaterdag 12 maart beginnen we vanaf 9.00 uur ’s morgens.
U kunt eventueel de potgrond ook afhalen bij de korfbalkantine tijdens de genoemde tijden.
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Ondernemers Vereniging Koekange organiseert:

Voorlichtingsbijeenkomst voor alle ondernemers van Koekange
Het ondernemersplatform de Wolden heeft het plan geïnitieerd om in onze
gemeente een zogeheten ondernemersfonds in te voeren als er voldoende
draagvlak voor is.
Dit ondernemersfonds is een fonds waaraan alle ondernemers in de gemeente bijdragen via een kleine verhoging van de WOZ-belasting. Het fonds
financiert onder meer evenementen en projecten die onze gemeente voor
ondernemers, bezoekers en bewoners aantrekkelijk houdt.
Het ondernemersfonds gaat alle ondernemers aan, dus ook jou.
Kom daarom op woensdag 9 maart naar de voorlichtingsbijeenkomst.
Wij horen graag wat je ervan vindt!
Voorlichting wordt gegeven vanuit MKB-Noord.
Waar en wanneer
Voorlichtingsbijeenkomst Ondernemersfonds De Wolden.
Datum: woensdag 9 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Schakel, Pr. Margietlaan 1, Koekange
Info/opgave: ovk.koekange@gmail.com
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Een feestje?

Wij verhuren ook:
- Partytenten
- Lichtmasten
- Dranghekken
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en banken
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kunt u
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www.emshandelenverhuur.nl
gegevens:
voorzijn
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Christiaan
Wij
graag van dienst!
Koekanger Dwarsdijk
59 , 7958 SR Koekange
Christiaan
Ems
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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!

  

  
  

zonne-energie

De Berken 11
Koekange
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TESTAMENT MAKEN?

VOORJAARSACTIE!!
Dierenartsenpraktijk De Wolden
Locatie: Zuidwolde en Ruinen
Tel. 0528-371291

Sterilisatie en castratie
van uw katten

25% KORTING
gehele maand februari!!
Bellen voor afspraak

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Greenfield Horses te Koekange biedt als paardenhouderij / zorgboerderij
dagbesteding aan personen met een verstandelijke beperking.
Activiteiten worden in overleg met de cliënt aangeboden in een veilige
en rustige omgeving. Activiteiten zoals paarden verzorgen, tuinieren en
het verzorgen van overige dieren. De dagbesteding is voor een kleine
groep (3 personen per dag) gemiddeld 36 uur per week of in dagdelen
onder deskundige begeleiding.
Bent u op zoek naar een zinvolle dagbesteding en wilt u meer
informatie? Bel of mail naar tel. 0522-442568 of 06-21464228,
e-mail: stables.greenfield@gmail.com
Greenfield Horses
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Koekangerdwarsdijk 75A

Koekange

Bedankt
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, kaarten, bloemen en andere attenties voor ons 50-jarig huwelijk.
Een hartelijke groet, Lies en Roelof Kwant

De Wolden’s got talent show
Vrijdag 19 februari is het zover, de grote De Wolden’s got talent show, met
11 acts! Het Brede school team en Ronald Buld van Multiebuldtie nodigen
iedereen van harte uit om de in totaal 32 talenten uit onze gemeente te
bewonderen en te genieten van de show. We zijn erg blij dat we een show
kunnen brengen waarin vele verschillende talenten getoond worden. Er
wordt gegoocheld, gezongen, gedanst, acrogym, toneel gespeeld en ook
een trombonespeler ontbreekt niet. In een spetterende show bezorgen de
kinderen het publiek een fijne avond en ze maken het de jury, bestaande uit
Mirjam Pauwels, Benny Spin, Erik van der Heide en de winnares van vorig
jaar Britt Tuin vast lastig om een keuze te maken wie er van al deze talenten
met de prijs naar huis gaat.
De avond begint om 19.00 uur in de Buddingehof in Ruinerwold. Kaarten zijn
aan de kassa te krijgen voor € 2,00. De kaartverkoop begint om 18.30 uur.

“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

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
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Duitse Schnitzels

Party serv

Per 500 gram

Voor € 3.49

Deze Koegang bij de
Spar
Actie geldig van 18 t/m 20 februari
Prijs per kilo € 6.98

Duitse Schnitzels
Per 500 gram

Voor € 3.49
Prijs per kilo € 6.98

H. Koetsier
Dorpsstraat 26 Koekange
T 0522-451331

Actie geldig van 18 t/m 20 februari

www.sparkoekange.nl

Bel ons vrijblijvend voor al uw

Bouwbedrijf KRALE v.o.f.
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

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

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

PROJECTSTOFFERING

Wij willen u hartelijk danken voor de warme belangstelling en medeleven die
wij, in welke vorm dan ook, van u hebben ontvangen na het overlijden van
mijn lieve man, vader en opa

Johannes Siert Mulder
Jo
Dit heeft ons enorm goed gedaan.
Appie Mulder-Hendriks
Kinderen en kleinkinderen
Koekange, februari 2016

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven na het
overlijden van onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

Luitje Geerts-van Gijssel
Uw aanwezigheid en de vele kaarten hebben ons veel kracht en warmte
gegeven.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Koekange, februari 2016

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.

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

(voor particulieren)
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Agenda
17 feb.
De Koegang nr. 4
17 feb.
Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
19 feb.
De Wolden’s got talent show - Buddingehof Ruinerwold - 19.00 uur
19 feb.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
20 feb.	Tuinkring Koekange - om 9.45 uur vertrek (Spar) naar de Boschhoeve
in Wolfheze: sneeuwklokjes en lezing van Cathy Portier
26 feb.
Samen aan Tafel – De Schakel – 11.30 uur – 0614252052
26 feb.
Verhalen rond de Kachel - Welgelegen
2 maart De Koegang nr. 5
2 maart Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
4 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
8 maart Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
8 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
9 maart Voorlichtingsbijeenkomst Ondernemersfonds De Wolden - De Schakel
10 maart PCOB; Hr. Harm Tibben, Mechanisatie en Huishoudschool
12 maart Klussendag Woongroep Baalderborg - 9.30-15.00 uur
15 maart	Tuinkring Koekange - vanaf 13 uur langs eigen tuinen in Koekange.
Aansluitend naar Dickninge: holwortel.
16 maart De Koegang nr. 6
16 maart Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
18 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 maart	Jaarvergadering Ver. voor Volksfeesten te Koekange - De Schakel 20.00 uur
29 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
30 maart De Koegang nr. 7
30 maart Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
1 april
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
12 april
Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
13 april De Koegang nr. 8
13 april  	 Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
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
2 maart 2016
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 25 februari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

