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Giga Speelfestijn bij KV Kia

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
25 mei
9.30 uur Ds. L. Sollie
Meppel
28 mei 11.00 uur Ds. P.J. de Haan
Zwolle
!!!!
16.30 uur Ds. R.M. Meijer
Meppel
4 juni 11.00 uur Ds. v. Rijswijk
Pinksteren
!!!!
14.00 uur Sing in
Gereformeerde kerk, Berghuizen
25 mei
9.30 uur Dhr. H. Feijen
28 mei
9.30 uur Ds. G. Venhuizen
4 juni
9.30 uur Ds. J.W. Muis

Swifterbant Hemelvaartsdag
Nijensleek
Pinkster

Protestantse Gemeente Koekange
28 mei
9.30 uur Ds. J.H. van der Mark
4 juni
9.30 uur Regionale kerkdienst

Wolvega
Zondag na Hemelv.
Berghuizen PINKSTEREN
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Word je beïnvloed door stemmingen van anderen?
Verdraag je slecht fel licht, sterke geuren, grove
weefsels of harde geluiden?
Concentratieproblemen?
Last van kriebelende stoffen of etiketten?

?
(

..

Misschien ben jij
wel hooggevoelig!

Lezing over hooggevoeligheid en beelddenken

Van last naar kracht, van hoofd naar hart
Denk je dat je hooggevoelig bent? Of je kind? Twijfel je?
Dan ben je van harte welkom op een van de lezingen
die ik hierover geef.
Data: maandag 12 juni en donderdag 6 juli 2017.
Adres: Weidelint 26 in Nijeveen.
We beginnen om 19.30 uur. Kosten: € 10,00 p.p. incl. koffie/thee
Deelnemen kan door een mail te sturen naar: ike@mille-pattes.nl

coaching vanuit het hart

Voor informatie: 0522 490663 | ike@mille-pattes.nl | www.mille-pattes.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

Stukje Natuur grote keizerlibel
Met heel veel verbeelding zou je een natuurgebied als een oorlogszone kunnen bekijken. De mieren zijn dan de grondtroepen, mestkevers de tanks,
libellen de helikopters, valken de straaljagers en ganzen de bommenwerpers. Natuurlijk is dit flauwekul, want er is een essentieel verschil met de
mensenwereld. Waar mensen elkaar om een stukkie grond of vanwege een
afwijkende overtuiging afslachten, zul je dat in de dierenwereld alleen bij
uitzondering tegenkomen. Wat dat betreft kan de mens nog veel leren van
dieren.
Nu is het wel zo dat dieren andere diersoorten doden. Maar dat is dan hoofdzakelijk om in leven te blijven. Een leeuw gaat echt niet op een grassprietje
kauwen. Echter om een prooi te bemachtigen moet het dier wel op jacht.
Sommige dieren doen dat op spectaculaire wijze, zoals de grote katachtigen.
Op kleine schaal en gewoon in ons land zijn er ook spectaculaire jagers.
Denk hierbij eens aan de grote keizerlibel. Deze “helikopter” is voor zijn
jacht dan ook uitstekend uitgericht en is in Nederland de grootste uit deze
groep insecten. Hij heeft vier vleugels, die hij onafhankelijk van elkaar kan
bewegen en hem uitzonderlijk wendbaar maken. Verder heeft hij grote
facetogen, waarmee hij een panoramisch en haarscherp beeld heeft om zijn
rondvliegende prooien op te sporen. Eenmaal een prooi in zicht, dan grijpt
hij hem met zijn lange poten, die als een soort vangkorf functioneert. Tot
slot kan hij zijn prooi met zijn stevige kaken verorberen. Die kaken zijn zo
sterk, dat ze bij een mens voor een klein sneetje kunnen zorgen!
Niet alleen het volwassen insect is in zijn soort een gevreesde jager, zijn
larve is dat eveneens. Die leeft gedurende een of twee jaar onder water. De
larve heeft een bijzonder vangmasker, een soort uitklapbare grijparm aan
de onderkant van de kop. Daarmee kan hij prooien, die vlak voor zijn kop
zwemmen, razendsnel grijpen.
Vanaf mei is de grote keizerlibel in de buurt van plassen, poelen, vennen,
vijvers, sloten en langzaam stromende wateren te vinden.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

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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Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden.
1x in de week of iedere dag,
zonder abonnement.
Warm of koelvers thuisbezorgd vanuit de
keukens in Ruinen, Havelte en Dwingeloo.

Maaltijdservice Thuis
www.zzwd.nl

Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067

Hoveniersbedrijf

Eggeweg 8
7958 PL Koekange
Tel. 0522 - 451280
06 55 13 13 96

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Volop voorradig:
perkplanten,
groenteplanten
en meststoffen
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Komen & Gaan
Uitgeteld; het kan in verband worden gebracht met een geboorte. Een van
de mooiste gebeurtenissen in het leven van de mens. Uitgeteld; het kan ook
in verband worden gebracht met een overlijden. Een van de meest droevige
gebeurtenissen voor nabestaanden en vrienden. De dood: nooit meer narekenen tot op de dag hoe oud je nou precies bent, nooit meer aftellen hoe
lang nog tot weer een verjaardag, nooit meer uitrekenen hoeveel nog tot je
100 wordt. Hoe blij je was om na precies 3 maanden afwezigheid onlangs
weer thuis te kunnen zijn. Hoe fijn het was met alle aandacht en vele bezoek.
Hoe leuk het was voor je meest naaste buren die weer dagelijks even aan
konden wippen. Maar helaas; er waren je nog maar 24 hernieuwde thuisdagen gegeven. Toen bleek de koek al op. De benen wilden weer eens niet en
begonnen je de laatste dagen bij leven pijnlijk in de weg te zitten. Je vond
het daarom niet erg als het licht uit zou gaan, ondanks dat je ook wel weer
trots was op dat sterke hart van je. Het waren je eigen woorden, die ik als
naaste buur en in alle openheid, meermaals van je te horen kreeg. Ik kende
je pas ruim 3 jaar doch kon meeleven met je wens. We voelden het dus al
wel aankomen zogezegd, maar toen het zover was kwam het nog best als
een schok. Nu, na de crematie, durf ik te stellen dat het goed was zo. Geen
gekwakkel meer of nog weer elders heen ter verzorging, maar gewoon in je
eigen vertrouwde omgeving ging de schakelaar om. Als oudste inwoonster
van Koekange zelfs op dat moment, want je leeftijd telde maar liefst 97 jaren
en 169 dagen. Rust zacht Grietje. Ik koester mijn herinneringen aan jou.
Met innige groet, ook namens diverse mede buren, Wout
P.S.: de foto is uit juni 2014 toen je nog veel buiten kwam. Hier sta je bij
mij achter, een uit het nest gevallen eksterjong te bewonderen en die enige
tijd later, tot ons beider tevredenheid, nog levend door de dierenambulance
werd opgehaald).    

Grietje Brinkman Holties
22-11-1919 – 09-05-2017
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De Wolden Financiële dienstverlening BV
uw partner in hypotheken!

Onafhankelijk advies op het gebied van hypotheken.

“Voor onafhankelijke hypotheekadvies kan men bij ons terecht. Onze zeer ervaren adviseurs gaan samen
met u alle mogelijkheden bespreken, welke komen kijken bij de financiering van uw droomhuis. Denk hierbij
aan aflossing, rente en betaalbaarheid bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid, aldus Henry
Jansen. Wij adviseren en bemiddelen in hypotheken bij alle banken die er werkelijk toe doen. Hierbij kunt u
denken aan: ABN AMRO, ING, RegioBank, maar ook aan Aegon, ASR, Attens, BLG Woninghypotheken, Florius
enzovoort.
Naast het afsluiten van de hypotheek zorgen we, indien gewenst, ook voor andere verzekeringen.
Bijvoorbeeld een passende overlijdensrisico verzekering. Bovendien helpen we onze klanten bij het
verkrijgen van de maandelijkse belastingteruggave. Ook de taxatie en de contacten met de notaris worden
door ons verzorgt. Klanten ervaren dit als zeer positief. Een huis koop je niet elke dag!”.

Onafhankelijk advies op het gebied van schade verzekeringen.
De Wolden Financiële dienstverlening is naast zelfstandig adviseur van RegioBank ook assurantie- en
financieel-advieskantoor. Klanten kunnen gratis hun verzekeringspakket door laten lichten. “In gemeente De
Wolden, staan bijvoorbeeld prachtige twee onder één kappers. Bij controles van de opstalverzekering door de
schadespecialisten, bleek dat de eigenaren veel geld kunnen besparen op hun verzekeringspremie. Met name
klanten die hun verzekering via een bank hebben lopen zijn over het algemeen erg duur verzekerd. En dat
terwijl de dekking juist minder is. Ook voor een motor- of autoverzekering kunt u bij ons goed terecht. Een
eerlijke premie voor een puike dekking”, volgens een enthousiaste Rob van Noort. Een advies is gratis. Bij ons
betaalt u ook géén maandelijkse bijdrage. De maatschappij betaalt ons uit de premie die men u in rekening
brengt. Daardoor volgen er geen onverwachte nota’s als we een schade voor u afhandelen! Wel zo
transparant, en een stuk voordeliger!

Bij RegioBank in de Wijk wordt u altijd geholpen door
iemand die u kent!
Door het vertrek van ABN AMRO en Rabobank zien we een explosieve groei van nieuwe
klanten bij RegioBank. Dit zijn klanten die kiezen voor het gemak van een bank in het
dorp. Een bank zonder poespas, persoonlijk contact en gewoon goede producten!
Wie nu overstapt naar RegioBank, ontvangt een leuk welkomstcadeau. Informeer eens
naar de mogelijkheden bij Helen Hogenhorst of Hilco de Jonge. Overstappen gaat
makkelijk. Wij bij RegioBank nemen voor u alles uit handen.
Kom langs en wij regelen het voor u! De koffie staat klaar!

de Wijk

0522-47 67 80

Ruinen

0522-47 25 28

Zuidwolde 0528-37 05 92
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baliedewijk@wolden.nl
balieruinen@wolden.nl
balie@wolden.nl

Snelheidsmeting Dorpsstraat dinsdag 9 mei
Op dinsdagochtend 9 mei is er in samenwerking met de basisschool O.B.S.
de Rozebottel, de Prins Johan Friso school, de wijkagent Rennie Grootenhuis
en Marten Hovius van Veilig Verkeer Nederland een snelheidsmeting uitgevoerd aan de Dorpsstraat. Het doel van deze meting was om de dorpsgenoten bewust te laten maken van de toegestane snelheid van 50 km per uur. De
Dorpsstraat is een drukke weg, waar ook
veel schoolkinderen fietsen en oversteken.
De leerlingen van groep 6 namen actief
deel aan deze meting. Zo ging er 1 groepje
laseren, en een 2e groepje hield de auto’s
aan met behulp van de wijkagent, en
wisselden dan om. De leerlingen gingen
een gesprek aan met de automobilisten
over hun gereden snelheid en vertelden
waarom zij daar deze ochtend stonden.
Gelukkig hebben wij nagenoeg geen overtreders geconstateerd en dat is een positief resultaat voor het dorp!
Laten we vooral met elkaar letten op de
snelheid en daarmee ook voor de veiligheid van alle dorpsbewoners!
Belangenvereniging Koekange e.o.
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Staat ook dit jaar voor u klaar met de
volgende werkzaamheden:
- Gras maaien (voor- en achtermaaier).
- Schudden / harken.
- Persen van ronde balen.
- Gras oprapen en aanrijden.
- Maïs poten.
- Ploegen.
- Balen transport.
- Mesten (gras- en bouwland).
Geïnteresseerd of meer informatie?
Neem gerust contact met ons op!

Zuidwolde / 06 - 31 22 91 72 / bas_brouwer@hotmail.com
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Aanpassing openbare verlichting Koekangerveld
Gemeente De Wolden wil bewuster omgaan met openbare verlichting, waardoor energie wordt bespaard en eventuele lichtvervuiling voorkomen kan
worden
Koekangerveld
Afgelopen jaar heeft Plaatselijk Belang Koekangerveld zelf het initiatief
genomen om verbeteringen aan te brengen in de openbare verlichting in en
rondom het dorp. Plaatselijk Belang heeft samen met de gemeente plannen
gemaakt voor minder verlichting; waarbij Plaatselijk Belang initiatiefnemer
was in dit proces en de gemeente faciliterend was.
Deze stap om te komen tot minder verlichten draagt bij tot de doelstelling
van Koekangerveld om energieneutraal te worden.
LED verlichting
Omdat Koekangerveld ambitieus is in het terugbrengen van de hoeveelheid
licht, heeft de gemeente hier de vervanging van alle armaturen naar voren
gehaald. Hierdoor wordt het hele dorp nu voorzien van energiezuinige LED
verlichting.
In totaal gaan er in het gebied rondom Koekangerveld en Marterhaar zo’n 35
lichtmasten weg en komen er drie terug op andere plekken. Doordat de nieuwe masten, maar ook alle nieuwe armaturen, bestaan uit LED-verlichting,
wordt er bij Koekangerveld een energiebesparing van 75% gerealiseerd.
Wethouder Jan ten Kate: “Zulke plannen kunnen wij als gemeente alleen uitvoeren als Plaatselijk Belangen zich hier ook voor inzet. Samen kunnen we
gedegen en gedragen plannen introduceren en zorgen we niet alleen voor
een energiebesparing, maar zetten we weer een stap in de richting voor een
Energieneutraal Drenthe.”
Bewust Verlichten
Vanuit Regio Zwolle is in 2015 het project gestart ‘Bewust verlichten’.
‘Bewust verlichten’ houdt in: verlichten daar waar het moet en donkerte daar
waar het kan. Door deze subsidie vanuit de Regio Zwolle hebben bewoners
bewust mee kunnen denken en mee kunnen praten over de openbare verlichting d.m.v. een enquête.
Koekangerveld is een stapje verder gegaan en heeft het gebied al donkerder
gemaakt zowel ’s avonds als ‘s nachts.
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“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

HAIR
FASHION
KOEKANGE

maandag gesloten
dinsdag
8:30-12:00
woensdag 8:30-12:00
donderdag 8:30-12:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag
8:30-12:00
zaterdag
8:00-12:00

en 13:00-17:30
en 13:00-17:30
en 13:00-15:00
en 13:00-17:30

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

Gezamenlijk Pinksterfeest
De kerken van Ruinerwold, Koekange, IJhorst-de Wijk en Berghuizen staan op
eerste Pinksterdag (zondag 4 juni) om 10.00 uur samen in vuur en vlam. Zelfs
de brandweer rukt uit naar de Gereformeerde Kerk te Berghuizen die als locatie is uitgekozen voor dit bijzondere feest. De protestantse gemeenten willen
hiermee aangeven dat ze in hun verscheidenheid delen in dezelfde Geest.
Het initiatief voor dit gebeuren komt van de voorgangers van de Protestantse
Gemeente IJhorst-De Wijk, de Protestantse Gemeente Koekange, de
Gereformeerde Kerk Berghuizen, de Hervormde Gemeente Ruinerwold en de
Kapelgemeente.
Henk de Ruiter, Henriëtte de Graaf, Jan Muis, Roelof Kloosterziel en Frans
Verkade ontmoeten elkaar regelmatig en het plan voor een gezamenlijke
Pinksterdienst ging als een lopend vuurtje rond. Overal werd het enthousiast
ontvangen. Er worden in de dienst dan ook veel mensen verwacht, jong en
oud. In vijf korte blokjes zal elke voorganger iets vertellen over de betekenis
van Pinksteren, afgewisseld met samenzang, begeleid door orgel en enkele
musici. Er is oppas voor de allerkleinsten. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee met iets lekkers
erbij, gebakken door leden van alle vijf de kerken.
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BBB-orkest in nieuwe outfit op muziekfestival
Op de eerste editie van het Scala Blaas- en Slagwerkfestival voor jeugdorkesten en ensembles hebben de Beginnende Blazers van de Bergklanken prima
van zich laten horen. Er waren twaalf muziekgezelschappen aanwezig. Ruim
170 jeugdige blazers en slagwerkers waren van de partij.
Het BBB-orkest, wat naast blazers ook uit een slagwerksectie bestaat,
speelde 3 stukken: Free World Fantasy, Eye of the tiger en Sofia. Een professionele jury deed de beoordeling en het orkest ging naar huis met een mooi
jury-rapport.
Het was het eerste optreden in de nieuwe outfit.
Vanaf nu
richt het
orkest
zich op de
volgende
activiteit:
de jeugduitvoering
op zondagmiddag
18 juni a.s.

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

l

D
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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
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Landgoed diner
Ons eerstvolgend Landgoed diner staat gepland op 23 juni, voor andere data
zie onze activiteiten op de vernieuwde website www.welgelegen.com. In
onze tuin zitten de zaden in de grond en de eerste plantjes staan te groeien.
De eerste rabarber uit de tuin was heerlijk. Wij nodigen u dan ook graag uit
voor ons Landgoed diner. De diners worden bereid met zoveel mogelijk producten uit eigen tuin en lokale producten.
U kunt kiezen uit 2 voorgerechten, 2 hoofdgerechten en 2 nagerechten.
Als afsluiting wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. Het menu kost
€ 20,- p.p. exclusief de drankjes.
U dient uiterlijk twee dagen van tevoren te reserveren en uw menukeuze
bekend te maken. Tien dagen voorafgaand aan het diner wordt het menu op
de website bekend gemaakt. Onze eerstevolgende Landgoed diners staan
gepland op: vrijdag 23 juni 2017, vrijdag 21 juli 2017 en zondag 20 augustus 2017 ‘Welgelegen viert de zomer’ buffet.
In de maanden juni, juli en augustus is in het weekend de theeschenkerij en
het blikmuseum geopend. Kom langs en proef onze eigen gebakken lekkernijen, geniet van een heerlijke lunch of een borrel op ons terras.
www.welgelegen.com
Familie Bout

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

  
  
  

5-15-*4

Dorpsstraat 33

Koekange

Tel. 0522-451252

---------------- schilders.koekange.com ----------------

Voor  uw    
binnen-‐  en  buitenschilderwerk  
wandafwerking  
plaatsen  van  isolerende  beglazing  

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

vraag  vrijblijvend  prijsopgave  
altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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6%  b.t.w.  tarief  
06-‐12362374  
  schilders@koekange.com  

VOEDING ALS MEDICIJN
__________________________

___________________________________

Heb jij last van:
• Verhoogde bloeddruk
• Verhoogd cholesterol
• Schommelende bloedsuikerspiegel
• Vermoeidheid
• Prikkelbaredarmsyndroom
• Huidproblemen
• Overgewicht
• Candida
______________________
_____
IK _____
KAN
JE_____
HELPEN!
_____

Met advies en persoonlijke
begeleiding. Kijk voor meer
informatie op mijn website
of bel voor een afspraak.
Annemieke Meester
Koekangerdwarsdijk 2
(0522) 452021

WWW.MEESTERVOEDINGSADVIES.NL

- 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

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06

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:
Te Koop en dankbetuiging: 6 euro (overmaken op NL56 RABO 0341 8777 78
t.n.v. Drukkerij Kleen). Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
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Nieuws uit de huisartsenpraktijk

Langs deze weg willen we u op de hoogte houden met informatie over de huisartsenpraktijk.
Herstel Dokter Kropveld: Helaas gaat het herstel van mijn enkelbreuk minder
snel dan gehoopt. Ik zal in ieder geval tot juli minder spreekuur kunnen doen.
Gelukkig hebben we vaste invalartsen kunnen vinden, namelijk Ab Frentzen en
Marlies de Jong, die beiden al eerder tijdens mijn afwezigheid spreekuur hebben
gedaan. Verder is Renske Koster vast aanwezig op de vrijdag en Bahar Ariana
(huisarts in opleiding) is nog tot 1 september bij ons.
Eigen risico: We merken dat er vaak onduidelijkheid is over welke zorg wel of
niet van het eigen risico afgaat. Alle directe huisartsenzorg (telefoon, consult,
visite maar ook behandelkamerverrichtingen en zorg verleend door assistente en/
of praktijkondersteuner) worden niet verrekend met het eigen risico. Uitzondering
hierop is als wij een crp (ontstekingswaarde) bepalen, dit omdat we de apparatuur
in bruikleen hebben van het ziekenhuislab. Ook als wij een urine voor kweek naar
het ziekenhuis sturen worden de kosten hiervan verrekend met het eigen risico.
Gaat u, met een verwijzing van de huisarts, naar het ziekenhuis voor lab, foto’s
of andere aanvullende onderzoeken, dan wordt dit ook van uw eigen risico afgehaald. Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u altijd contact opnemen met uw
zorgverzekeraar.
Spreekkamer 3: De praktijkondersteunsters en de diëtiste doen spreekuur in
spreekkamer 3 (de voormalige kapsalon). Hier is ook een (kleine) wachtkamer
waar u plaats kunt nemen als u een afspraak heeft met hen. Wilt u hen niet storen
tijdens het spreekuur? Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u terecht
bij de balie van de huisartsenpraktijk.
Controle chronische ziekte: Als u lijdt aan verhoogde bloeddruk, hoog cholesterolgehalte of andere hart- en vaatziekten waarvoor u chronisch medicatie
gebruikt, moet u tenminste 1 maal per jaar worden gecontroleerd om te zien of er
iets aan de behandeling moet worden bijgesteld. Als u niet bij een specialist onder
behandeling bent, doen wij deze controle. Vanaf nu willen wij deze controle doen
in uw geboortemaand. Denkt u voor controle in aanmerking te komen neem dan
rond uw verjaardag contact op met de praktijk. Als u (ook) bekend met suikerziekte hoeft u geen contact op te nemen, dan worden de controles al ingepland.
Telefoonnummer en e-mailadres: En tot slot, wij blijken niet van iedereen het
(juiste) telefoonnummer te hebben. Wilt u uw nummer en evt. emailadres doorgeven aan de assistentes zodat wij dit aan kunnen passen in ons systeem? Dan
kunnen wij u snel bereiken als dit nodig mocht zijn.
We zijn altijd bereid om al uw vragen, opmerkingen of commentaar te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Namens alle medewerk(st)ers van de huisartsenpraktijk Koekange,
Judith Kropveld, huisarts
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

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

Uitslagen LR en PC de Bosruiters
Nieuwleusen
Anne Bakker met Faily M springen 4e prijs.
Geesteren
Anne Bakker met Faily M springen 4e prijs.
Koekange
Marjolein Hilberts met Alanda B M1 dressuur 2e met 181,5 punten.
Rianne Tingen met Tarentino L1 dressuur 1e met 197 punten.
Marjolein Hilberts met Alanda B M1 dressuur 2e met 183 punten.
Sanne Gebben met Brenda B dressuur 1e prijs met 181,5 punten

Prins Bernhardlaan 2
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Deze Koegang bij Spar
Shoarma pakket
+
500 Gram

+
8 stuks

=

265 ml

€4,99

Ambachtelijk Tarwe brood
Per brood

€0,99
Actie Geldig van 24-5 t/m 27-5
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Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag, ook in de avonduren

ook voor sanitair
en onderhoud CV-ketel

m.u.v. woensdagmiddag en -avond
Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13
www.kapsalongejanca.nl

Aandacht geeft kwaliteit

Hilco Scheper
Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl

Bestemmingsplan Woningbouw De Meidoorn, Koekange
Het ontwerpbestemmingsplan “Woningbouw De Meidoorn Koekange” ligt
tot en met 28 juni ter inzage. Met het bestemmingsplan wordt het mogelijk
om op een gedeelte van het voormalige korfbalveld aan De Meidoorn ca. 8
woningen te ontwikkelen. Na de inzageperiode wordt het bestemmingsplan
in de gemeenteraad behandeld. Afhankelijk van de binnengekomen reacties,
zal dit voor of na de zomervakantie van de gemeenteraad zijn. Na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen vergunningen op basis van dit plan
aangevraagd worden.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Wijker Gymnastiek Vereniging succesvol in vrijwilligerswerving

De Wijker Gymnastiek Vereniging (WGV) heeft met de actie “Meer vrijwilligers in
Kortere Tijd” bijna 30 nieuwe vrijwilligers geworven. Dit prachtige aantal werd
gerealiseerd door een persoonlijke wervingsactie en gepromoot onder het motto
“we staan om jou te springen!”.
WGV is een sportieve, toegankelijke vereniging voor iedereen vanaf vier jaar. Naast
het aanbieden van de lessen en het deelnemen aan wedstrijden, organiseert de
vereniging ook activiteiten als onder andere een kamp, uitvoering of gyminstuif.
WGV vindt het hebben van betrokken leden van groot belang. Het kunnen blijven
aanbieden van de activiteiten of deze zelfs uitbreiden, brengt met zich mee dat
er meer vrijwilligers nodig zijn. De taken binnen de vereniging zijn heel divers.
Er is geïnventariseerd welke taken er zijn, hierbij valt te denken aan toestellen
(ver)plaatsen tijdens de uitvoering, programmaboekjes maken, meehelpen tijdens
kamp etc. Met een persoonlijke wervingsactie heeft WGV de meeste leden benaderd met de vraag wat zij willen en kunnen bijdragen aan de vereniging om te
kijken naar een passende taak. Het gaat dan vooral om een concrete, afgebakende
taak. Ook heeft een aantal leden dat al vrijwilligerswerk deed binnen de vereniging, aangegeven een andere taak te willen doen binnen de club waar zij meer
affiniteit mee hebben. Ook dat werd gerealiseerd. De wervingsactie heeft zelfs
twee, en mogelijk drie, nieuwe bestuursleden opgeleverd.
Het bestuur van WGV is blij verrast door de getoonde betrokkenheid van leden en
wil hen daarvoor hartelijk bedanken! Veel leden willen iets bijdragen aan de vereniging; waardoor vele handen licht werk maken! Mocht u ook iets willen betekenen
voor WGV of voor meer informatie: info@wgvdwijk.nl.

Roelof

vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

Voor:

Reparatie
en
Verkoop
van
Pc’s en laptops

Ma t/m vrijdag op afspraak
Za. van 10:00 tot 16:00 geopend
Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl
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www.vangijsselcomputers.nl
Bel voor een afspraak:
06-25135357
0522-451944

Informatie
Alarmnummer:
Huisartsenpost Meppel:

112
0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB Koekange
Tel. 0522-451236 (spoed, assistente en herhaalmedicatie via keuze-menu)
Website: www.koekange.praktijkinfo.nl (ook voor e-consult en herhaalmedicatie)
De praktijk is dagelijks geopend van 8-17 uur.
De apotheek is dagelijks geopend van 8-12 uur en van 15-17 uur. Pauze van
10.15-10.30 uur.
Aanvragen herhaalmedicatie kan via de website, de receptenlijn en de brievenbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze voor 15 uur aangevraagd is ligt
deze de volgende werkdag vanaf 11 uur voor u klaar.
Stichting Kleine Nodenhulp Maaltijdvoorziening
Koekange R. Kraal tel. 0522-451224 - De Wijk R. Klomp tel. 0522-442964
Elkenain Bewindvoering geeft rust aan mensen die door omstandigheden
hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen.
Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.
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.
Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)
www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders
Info en nieuws over Koekange is ook te vinden op de website www.koekange.info
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
c.b.s. Joh. Frisoschool:
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384
c.b.s. Harm Vonckschool: Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold, tel.: 451483
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Agenda
24 mei De Koegang nr. 11
25 mei Vuurwerkshow aan de Smeengeweg - 22.00 uur
26 mei Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
3 juni Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KIA 10.00 tot 11.00 uur
3 juni	Live muziek Ik hou van Holland Show met Chris de Roo - Pitch en Putt
Koekange - Aanvang 21.00 uur. Entree GRATIS
4 juni Gezamenlijk Pinksterfeest - Geref. kerk Berghuizen - 10.00 uur
7 juni De Koegang nr. 12
7 juni BHV Herhalingscursus - De Schakel
11 t/m 17 juni 2017 Koekangerfeest
11 juni Feestweekdienst in dorpshuis ‘De Schakel’ 9.30-10.30 uur
12 juni	Opening feestweek door de voorzitter en de Koekangerfunrun bij
Sportpark Vitesse’63 - 18.15 uur
13 juni	Fietspuzzeltocht start tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf dorpshuis ‘De
Schakel’
14 juni Jaarmarkt - 13.00-19.00 uur
14 juni Rommelmarkt voor de kinderen - 13.00-16.00 uur
14 juni The Koekanger Artist tent open vanaf 19.30 uur
15 juni Kindermorgen bij de feesttent - 9.00-11.45 uur
15 juni Boerenblond tent open vanaf 19.45 uur
16 juni Bingo tent open vanaf 13.30 uur
16 juni Optocht opstellen vanaf 18.15 uur
16 juni X-Static tent open vanaf 21.00 uur
17 juni Zeskamp - 13.00-18.00 uur
17 juni Super Sundays tent open vanaf 21.00 uur
18 juni
21 juni
23 juni

Bergklanken in vuur en vlam (Jeugduitvoering) - 16.00 uur
De Koegang nr. 13
Landgoed diner - Landgoed 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. 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
Volgende uitgave
1 juni 2017
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 7 juni 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

