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K(oekanger) K(ampioenschap) Paalzitten 2017

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
3 sept.
11.00 uur Ds. L. Sollie
Meppel
15.30 uur Ds. v. Rijswijk
10 sept. H.A 11.00 uur Ds. v. Rijswijk
15.30 uur Ds. H. de Vries
Hattem
Gereformeerde kerk, Berghuizen
3 sept.
9.30
Ds. J.W. Muis
10 sept.
9.30
Ds. H. Linde
Hoogeveen
					
Protestantse Gemeente Koekange
3 sept.
9.30 uur
Ds. G. Wiersma-Smelt Ruinen
10 sept.
9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		

Feest R’wold
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Stukje Natuur zwarte kraai
Het zit in de dakgoot, het is zwart en is gevaarlijk? Het antwoord luidt vervolgens: “Een kraai met mitrailleur”. Een van de vele flauwe moppen, die op
feestjes of andere informele bijeenkomsten de ronde doet. Eentje uit de categorie dertien in een dozijn. Het enige wat hier klopt is dat een kraai zwart
is. Alhoewel er bestaat ook een bonte kraai, die in Nederland als wintergast
nog wel eens voorkomt. Deze vogel heeft dan nog wel een zwarte kop en
zwarte vleugels, maar de rest van zijn verenkleed is grijs. Formeel bedoelt
men natuurlijk de in Nederland algemeen voorkomende zwarte kraai.
Gevaarlijk is de zwarte kraai allerminst, veel eerder intelligent. Nu kwam
in 1963 de bekende horrorfilm “The Birds” van Alfred Hitchcock uit, waarin
onder andere zwarte kraaien een negatieve hoofdrol spelen. In die film vallen ze zonder pardon personen aan, iets wat in werkelijkheid niet zal voorkomen. Of uiterst zeldzaam. Maar zoals dat met andere films ook wel het
geval is, het stereotypische beeld van een agressieve vogel blijft in dit geval
dan bij veel mensen hangen. Onterecht helaas.
Wat de dakgoot betreft, daar zit een zwarte kraai niet gauw. Hij is van nature
vrij schuw en zal contacten met de mens liever uit de weg gaan. Je ziet hem
meestal op relatief open terrein, mits er bomen staan om een nest in te
bouwen.
Verder bestaat er een categorie mensen die om wat voor reden een hekel aan
de zwarte kraai heeft. Daarbij komt dat een zwarte kleur sowieso niet tot
vrolijkheid stemt. Eerder een rouwstemming. Verder verdenken veel mensen
de zwarte kraai van het leegroven van nesten. Dat zal allicht wel eens gebeuren, maar zijn hoofdvoedsel bestaat voornamelijk uit insecten en hun larven.
Daarnaast staan platgereden dieren ook op zijn menu. Verder zag ik een
keer, tijdens een najaarsvakantie in Denemarken, dat hij walnoten oppikte
en deze boven een verharde weg naar beneden lieten vallen. Daar barstte de
harde noot open en kon hij zich aan de inhoud te goed doen.
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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zonne-energie

De Berken 11
Koekange

Bouwservice Kuik

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406
www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl
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Voor al uw
timmerwerk
en onderhoud

Weerwille 17, 7961 LV Ruinerwold
hilco.kuik@hometeam.nl
tel. 06 - 5591 1840

Fijn mee gymmen!...
Wie gaat er het komende seizoen
weer lekker mee doen met onze
vrouwen Gymklub 50+?
Het is heerlijk ontspannend en
alle spieren krijgen een stimulans. Vooral de lachspieren doen
goed mee, want er valt veel te
lachen als we lekker aan het blunderen zijn. Wel wordt er heel goed lesgegeven door een deskundige lerares.
We komen elke dinsdagochtend van 9 uur tot 10 uur bij elkaar in de gymzaal
van de Schakel. De eerste gymochtend is op 5 september en de week erna
gaan we een leuke fietstocht maken om er weer even in te komen met
elkaar... Kom ook!
Je kunt het, als je wilt even laten weten op tel. 0522 - 45 15 06 dan krijg je
Klaasje Scheper aan de lijn. Je kunt ook gewoon even komen en eens kijken
of het wat voor je is.
Wees welkom.......
Groeten van ons allemaal!

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
5

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

VOEDING ALS MEDICIJN
__________________________

___________________________________

Heb jij last van:
• Verhoogde bloeddruk
• Verhoogd cholesterol
• Schommelende bloedsuikerspiegel
• Vermoeidheid
• Prikkelbaredarmsyndroom
• Huidproblemen
• Overgewicht
• Candida

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

www.kuiper-koekange.nl

_______

_______________
_____
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

6

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

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl
24/7 Bereikbaar

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

U bent welkom, waar u ook verzekerd bent

Activiteiten Welzijn voor Ouderen
De zomer is bijna weer voorbij en dan begint de activiteiten weer in het
Dorpshuis de Schakel.
Vrijdag 1 september
Bingo 14.00 uur
Woensdag 6 september
Koersbal 13.45 uur
Kom eens vrijblijvend een kijkje nemen.
Er kunnen altijd nieuwe mensen/leden bij.
Zwaantje Brink en Lutina Bos

Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
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Eggeweg 8
7958 PL Koekange
Tel. 0522 - 451280
06 55 13 13 96

Hoveniersbedrijf

Tuin -aanleg
-onderhoud
-ontwerp
Sierbestrating
Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

Juni

Juli

Augustus

September

Een goeie start na de zomer?

SEPTEMBERACTIE
Neem een abonnement en sport
een maand gratis!

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

t
altijd scherp!

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

H. Tillemaweg 63b, De Wijk

Atlas Sport organiseert op 3 september
spinningmarathon voor alle lokale verenigingen
Op zondag 3 september trapt Atlas Sport het nieuwe sportseizoen af met
een spinningmarathon. Deelnemers kunnen maximaal zes uur lang meefietsen maar korter mag natuurlijk ook. Een uur fietsen moet minimaal vijf euro
per fiets opleveren voor het goede doel maar meer is natuurlijk mooier. Wat
dat goede doel is, bepaalt de deelnemer zelf; als het maar een lokale vereniging is. Wethouder sport van gemeente De Wolden, Jan van ’t Zand, heeft al
toegezegd dat hij op de fiets stapt!
Gevarieerd fietsprogramma
Spinning, RPM, sprint, body cycle; het zijn allemaal verschillende fietslessen
en ze komen op deze dag allemaal aan bod. De instructeurs van Atlas Sport
begeleiden de marathon samen met verschillende andere instructeurs uit het
hele land. Volop variatie dus!
Zes uur lang
De marathon duurt van 11.00 tot 17.00 uur. Deelnemers kiezen zelf het uur
of de uren die ze willen fietsen. Om 17.00 uur wordt de marathon afgesloten
met een hapje en een drankje.
Doe mee en maak kans op leuke prijzen!
Inschrijven kan aan de balie van Atlas Sport en ook online via en ook online
via www.atlassport.nl/marathon. Meedoen kost minimaal € 5 per uur en de
hele opbrengst is voor de gekozen lokale vereniging. Atlas Sport geeft verschillende mooie prijzen weg, onder andere voor de fietser die het hoogste
bedrag binnenfietst. Reden genoeg om het beste been voor te zetten dus.
Bonus voor de vereniging die de meeste mensen op de fiets krijgt
De vereniging die de meeste sponsors op de fiets krijgt, krijgt een sponsorbonus van Atlas Sport!

Erop uit met de duofiets
De heide kleurt weer paars en het ruikt al een beetje naar de herfst!
Een mooie tijd om er op de fiets op uit te gaan. Wilt u ook eens fietsen maar
lukt dat niet meer alleen?
De duofiets staat klaar en de vrijwilligers hebben er zin in! Stap over de
drempel en ga, met ondersteuning, weer eens de paden op!
Voor het bespreken van de fiets kunt u bellen met de “fietstelefoon” nummer
06 23280808.
Zo mogelijk een paar dagen van tevoren en tussen 11.00 en 12.00 of tussen
18.00 en 19.00 uur!
Het Rode Kruis heeft een duofiets beschikbaar gesteld voor de inwoners
van Koekange en omgeving. Het beheer van de duofiets is in handen van
de Belangenvereniging Koekange e.o. (alwaar u ook met eventuele klachten
terecht kunt).
Veel fietsplezier!
Sonja Verkaik (coördinator)
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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

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
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Pedicure Praktijk Jomas
• 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

Sabine ter Meer
Dorpsstraat 84
7958 RR Koekange
pedicurepraktijkjomas@gmail.com
06-15102936

Voetverzorging
Bodysugaring
Voetmassage
Gelpolish

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

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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Help Actie Appelmoes

Wil je met ons de boom in of kom je een appeltje met ons schillen?
30 augustus vanaf 8.30 gaan we appels plukken en bij voldoende aanbod
ook op 23 september ’s morgens. We kunnen plukkers, aanpakkers en rapers
gebruiken. Vanaf 7 september 13.30 gaan we wekelijks schillen, afwisselend
op de donderdag- en vrijdagmiddag en een paar keer op de dinsdagochtend.
Dit doen we bij Prof. Blinkweg 18 te De Wijk.
Wil je een keer mee helpen plukken of schillen laat het dan even weten,
iedereen is welkom!
Meld je aan via appelmoesactie@hotmail.com of 0522-440547 of 440384,
hier kan je ook terecht voor info of wanneer je nog appels over hebt die we
tot moes mogen maken.
De opbrengst van de appelmoes gaat dit jaar naar zwembad De Slenken.

Agenda
30 aug.
De Koegang nr. 16
1 sept.
Bingo Welzijn voor Ouderen - De Schakel - 14.00 uur
1 sept.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
3 sept.
Spinningmarathon - Atlas Sport - 11.00-17.00 uur
Start klaverjassen Berghuizen. Aanvang 20.00 uur.
5 sept.
6 sept.
Koersbal Welzijn voor Ouderen - De Schakel - 13.45 uur
10 sept.
Poppentheater; org. St. Theaterkuil De Falieberg
De Koegang nr. 17
13 sept.
15 sept.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
16 sept.
Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
17 sept. 	Lazy Sunday met DJ Vintage Vinyl - Pitch en Putt Koekange - vanaf
14.00 uur
Iedere vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 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. 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
13 september 2017
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 7 september 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

