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14e jaargang nr. 1

Een stormachtig begin van 2018. We zetten de zaag erin.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
14 jan. HA 11.00 uur Ds. v. Rijswijk
!!!!!!!!		
16.30 uur Ds. D. de Jong
Den Ham
21 jan.		
11.00 uur Ds. L. Sollie
Meppel
		
15.30 uur Ds. v. Rijswijk
Gereformeerde kerk, Berghuizen
14 jan.		
10.00 uur Ds. J.W.Muis		
21 jan.		
10.00 uur Ds. J.W.Muis

Avondmaal

Protestantse Gemeente Koekange
14 jan.		
9.30 uur
Ds. H. van Setten-Ruhrwein
21 jan.		
9.30 uur
Ds. J. Woltinge
Zwolle
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Stukje Natuur verrekijker
Dit jaar heb ik een jubileum. Niet van mijn werk, want vorig jaar was ik 25
jaar bij mijn huidige werkgever. Ook niet van mijn bestaan, want vorig jaar
stond ik 60 jaar op deze aardkloot. Het is een bijzonder jubileum, het heeft
te maken met mijn verrekijker. Die heb ik dit jaar al 40 jaar. En hij werkt nog
steeds prima. Sterker nog, ik wil hem nog lang niet kwijt.
Mijn eerste verrekijker kocht ik in mijn jeugdjaren. Ik was net begonnen als
vogelaar en dan is een verrekijker onmisbaar. In eerste instantie had ik niet
genoeg zakgeld gespaard om er een aan te schaffen. De apparaten waren
toen ook al aan de prijs. Echter aan het eind van het jaar stonden er allerlei
kerstpuzzels in kranten en bladen. Zo ook eentje in de Boerderij, waarvan ik
de oplossing opgestuurd heb. Wat voor een puzzel het was weet ik niet meer,
maar er waren geldbedragen te winnen.
Na een paar weken kreeg ik het bericht dat ik de tweede prijs had gewonnen. Daarvoor kreeg ik het “astronomische” bedrag van 300 gulden. Nu kon
ik een eindelijk een verrekijker kopen. Veel verstand had ik toentertijd niet
en liet mij door het winkelpersoneel voorlichten. Het merk dat ik koos weet
ik niet meer, maar hij had een vergrotingsfactor van achtmaal en kostte mij
ongeveer 200 gulden.
De kwaliteit van deze verrekijker was achteraf gezien niet de beste. Mede
doordat er bewegende lenzen buiten de behuizing op zaten. Hierdoor zag
de verrekijker na verloop van tijd niet meer volledig scherp. Tijdens mijn
studie biologie kreeg ik van docenten en studenten genoeg advies waar een
nieuwe verrekijker aan moest voldoen. Mijn keuze viel op een Zeiss 10 x 25.
Dit merk staat vooral bekend om de hoge kwaliteit van hun lenzen. Tevens
zitten alle bewegende lenzen van deze verrekijker binnen de behuizing. Een
ander voordeel is dat hij vrij klein is en gemakkelijk op te vouwen is. Dan
past hij zelfs in mijn borstzakje. En ik gebruik hem al 40 jaar!
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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Wat vindt u van de nieuwe werkwijze van gemeenteraad De Wolden: 3DeWolden? Vul de vragenlijst in!
Hebt u een dialoogbijeenkomst van gemeenteraad De Wolden
bijgewoond? Wat vond u van deze dialoogbijeenkomst? En als u geen
dialoogbijeenkomst heeft gevolgd, maar iets kwijt wil over de werkwijze
van de raad, dan kunt u ook de vragenlijst invullen.
Stuur een mail met uw naam en e-mailadres naar griffier@dewolden.nl,
dan ontvangt u een digitale vragenlijst
van onze externe onderzoeker.
De vragenlijst vindt u ook
op www.dewolden.nl/3dewolden

Nieuwe activiteiten bij

De Vlinder RT in 2018

O.a. Cursus ‘Werkwoordspelling’
voor volwassenen
(Zie elders in de Koegang)

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange
info@devlinder-rt.nl
0522 452094
www.devlinder-rt.nl
06 55572493

4

“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

Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

‘Koekanger ziekenhuis aan de race’

Rederijkerskamer De Morgenstond uit Koekange geeft zaterdag 27 januari
haar jaarlijkse uitvoering. De oudste vereniging van Koekange is blij dat ze
dit seizoen twee nieuwe leden mag verwelkomen: speler Bernold Zantinge
en Erik Bouwer als souffleur. Het blijspel ‘Ziekenhuis aan de race’, geschreven
door Piet Kuyper, staat garant voor veel humor.
Alle voorstellingen vinden plaats in dorpshuis De Schakel. Op vrijdagavond
26 januari speelt De Morgenstond om 19.30 uur. Alle basisschoolleerlingen
kunnen zoals altijd gratis komen kijken. Op zaterdag zijn er twee voorstellingen, om 14.00 uur en om 20.00 uur met na afloop de afterparty. Er is geen
voorverkoop, kaarten zijn aan de kassa verkrijgbaar.

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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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.

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

K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf
Dorpsstraat 33
7958 RK Koekange

Tel. 0522 45 12 52
Mob. 06 12 36 23 74

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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Arbeidsmarkt toegankelijker dankzij ‘Vitaal Platteland’
Ruim twee jaar lang kunnen werkgevers, scholen en jongeren gebruik maken
van speciale vouchers van het project ‘Vitaal Platteland’. De vouchers zijn
een financiele tegemoetkoming aan scholing, begeleiding of aanpassing van
de werkplek. De inzet van de vouchers heeft tot nu toe geleid tot 15 arbeidscontracten en 29 leerwerkovereenkomsten.
Er zijn inmiddels 58 vouchers uitgereikt. Met behulp van deze subsidies is de
arbeidsmarktpositie van jongeren uit het Praktijkonderwijs en VSO of laagopgeleide uitkeringsgerechtigden zonder startkwalificatie verbeterd.
Uitreiking leerwerkvouchers
Donderdag 21 december zijn drie ‘leerwerkvouchers’ uitgereikt. Angeline
Niks, Enzo Roozen en Ruben Warmolts volgen alle drie een opleiding. Zij hebben uit handen van wethouder Mirjam Pauwels, bestuurlijk portefeuillehouder van het thema Jeugdwerkloosheid vanuit de arbeidsmarktregio Drenthe
en gedeputeerde Cees Bijl van de Provincie Drenthe een leerwerkvoucher
ontvangen.
Promens Care heeft Angeline Niks uit een Beroepsbegeleidende Leerwegovereenkomst voor de duur van 2 jaar aangeboden om een opleiding in de
zorg te volgen. Enzo Roozen en Ruben Warmolts worden door Terra Start
opgeleid tot assistent hovenier. Zij krijgen iedere donderdag les op de unieke
leslocatie in Wildlands Adventure Zoo in Emmen. Ze krijgen er vakgerichte
theorielessen en helpen met het groenonderhoud.
Brede samenwerking
De voucherregeling Vitaal Platteland is een samenwerking tussen de arbeidsmarktregio Drenthe, bestaande uit de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden,
Emmen, Midden-Drenthe, de Wolden, Hoogeveen, Aa en Hunze, het UWV en
de Provincie Drenthe.
De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor scholing, begeleiding
of aanpassingen aan de werkplek. De leerwerkvoucher kan ingezet worden
voor jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het praktijkonderwijs en de entreeopleiding. Er is ook een stap-naar-werkvoucher: die is
speciaal voor uitkeringsgerechtigden zonder startkwalificatie.

Nu

Winterschilderkorting
info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10, Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
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• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

zonne-energie

De Berken 11
Koekange

• 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

Workshop Fondsenwerving in De Kolonie te Oosteinde
Leuke plannen voor je dorp of de vereniging, maar hoe kom je aan het geld
om dat te financieren. Kom dan woensdag 24 februari naar Oosteinde want
een fonds kan daarbij een oplossing bieden.
De rol van fondsen wordt in onze maatschappij steeds groter. Steeds meer
mensen ontdekken dat het mogelijk is om, naast subsidie van de overheid,
financiering te krijgen vanuit het particulier initiatief. Voor een goede fondsaanvraag moet u rekening houden met een aantal zaken.
Om u wegwijs te maken in het aanvragen van fondsen organiseert ViP De
Wolden een workshop Fondsenwerving. In deze workshop krijgt u handreikingen en mag u praktisch aan de slag. Neem uw eigen plan, idee of casus
mee! De workshop wordt gegeven door Christel Vandermaelen.
De avond vindt plaats in Dorpshuis De Kolonie te Oosteinde van 19.30 uur
tot 22.00 uur. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. U moet zich
voor deze workshop wel aanmelden.
Meer informatie en/of aanmelden voor de workshop kan via
www.vipdewolden.nl of neem contact op met Aïsha Slot of Leonoor
Colenbrander van het ViP De Wolden via tel. 0528 – 378686 of via mail info@
vipdewolden.nl.
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‘d, t of dt?’ Een probleem? Géén probleem!!!
Cursus ‘Werkwoordspelling’ voor volwassenen

- Is het nu met een ‘d’, ‘dt’, of een ‘t’?
- Je wilt een bericht maken voor een nieuwsbrief of op Facebook, notulen
schrijven, een app versturen of een mail. Maar je twijfelt over de schrijfwijze van het werkwoord.
- Je wilt je kind gráág helpen met de werkwoordspelling, maar weet zelf niet
hoe het moet!
- ’t kofschip: Wel eens van gehoord, maar waar was dat ook al weer voor?
Herkenbaar? Dan is de cursus ‘Werkwoordspelling’ wellicht iets voor jou.
Op 4 dinsdagavonden wordt uitleg gegeven over hoe dat nu werkt met
werkwoordspelling. Er wordt geoefend op papier en online op een zelf meegenomen I-pad, tablet of laptop.
En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee!
Wanneer:
Tijd:
Waar:
Door wie:
Deelnemers:
Kosten:
Informatie/
Aanmelding:

Dinsdagen 30 januari, 6 februari, 13 februari, 20 februari 2018
20.00 – 21.00 uur
De Vlinder RT, Dorpsstraat 52, 7958 RP Koekange
Christina Bakker-Nijmeijer
In een groep van maximaal 6 personen
€ 70,- p.p.
06 55572493, info@devlinder-rt.nl

Nieuwjaarsconcert Wijker Kunst
Zangvereniging Wijker Kunst geeft zaterdagavond 13 januari 2018 een
groots nieuwjaarsconcert in de Protestantse kerk in IJhorst.
Het vrouwenkoor en het mannenkoor treden apart op, maar ook gezamenlijk
als gemengd koor, onder leiding van hun vaste dirigent Bert Lammers.
De koren worden gedeeltelijk op de vleugel begeleid door pianiste Joke
Venhuizen. Voor het andere deel is de begeleiding in handen van het
Vestibule ensemble.
Voor dit nieuwjaarsconcert heeft Wijker Kunst gekozen voor een mengeling
van Weens/Hongaarse- en Zigeunerzang en -muziek, zodat het publiek in
Weense sferen belandt, zoals we dat gewend zijn bij het traditionele nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker op 1 januari. De kerk in IJhorst,
idyllisch aan de Reest gelegen, staat bekend om de goede akoestiek.
Het concert begint om 20.00 uur (kerk open om 19.30 uur).
De prijs van de entree kaarten is € 12,50, inclusief koffie/thee in de pauze
+ een programma. Voorverkoop kaarten via TIP kantoor De Wijk (onder de
molen) en via de leden.
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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

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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Nieuwjaarsbingo
Donderdag 4 januari de Nieuwjaarsbingo in het dorpshuis. Eerst was er een
bingo voor de kinderen van groep 6 t/m groep 8 en 14 kinderen hebben
genoten van een leuke bingo. In de pauze even lekker ranja met een zakje
chips om daarna weer verder met blozende wangen, opperste concentratie
bingo te spelen. Bijna alle kinderen gingen met een mooi prijsje weer naar
huis. Om 20.00 uur was het de beurt aan iedereen vanaf lagere school tot…..
Een verrassende mooie opkomst, met ongeveer 100 bingospelers was de
zaal goed gevuld, eerst een welkomstdrankje, dan een heerlijk kopje koffie
en toen barstte het bingospektakel los, en ook hier opperste concentratie.
De prijzen waren beschikbaar gesteld door bedrijven en ondernemers uit
Koekange, heel heel hartelijk dank hiervoor. De superronde, welke bestaat
uit 3 prijzen met allerlei cadeaubonnen van ondernemers uit Koekange en
omstreken, zijn gewonnen door: 1. Sem Liezen, 2. Sem Liezen, 3. Vivian
Nijstad, hartelijk gefeliciteerd.
De opbrengst van de superronde gaat naar de verbouwing van Platdakkie.
De Rabobank had 2 kaartjes van het concert van O’G3ENE in Steenwijk
gesponsord en deze zijn gewonnen door Sylvia Schra.
De Nieuwjaarsbingo werd georganiseerd door de Activiteitencommissie van
dorpshuis de Schakel.

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl
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Agenda
10
11
12
13
13
18

jan.
De Koegang nr. 1
jan.
Jaarvergadering PCOB De Wolden - Boerhoorn Zuidwolde - 14.00 uur
jan.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
jan.
Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
jan.
Nieuwjaarsconcert Wijker Kunst - Prot. kerk IJhorst - 20.00 uur
jan.	Eerste Samen Doen bijeenkomst - De Boerhoorn, Zuidwolde - 19.3021.00 uur
20 jan.
12-uurs klaverjasmarathon - De Schakel - 10.00 uur
20 jan.
Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
24 jan.
De Koegang nr. 2
26 jan.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
26 jan.
Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
26 jan.	Toneel De Morgenstond - De Schakel - basisschoolkinderen, 19.30 uur
26 jan.
Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen
27 jan.	Toneel De Morgenstond - De Schakel - middagvoorstelling 14.00 uur;
avondvoorstelling 20.00 uur
27 jan.
Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur               
28 jan.
Line Dance - De Boerhoorn, Zuidwolde - 14.00 uur
30 jan.
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
7 feb. De Koegang nr. 3
9 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
10 feb.
Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
10 feb.
Jamsessie - Café Zuiderhof, Zuidwolde - 20.00 uur
20 feb.
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
21 feb.
De Koegang nr. 4
23 feb.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 feb.
Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
24 feb.
Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
7 maart De Koegang nr. 5
9 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
10 maart Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 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
24 januari 2018
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 18 januari 17.00 uur
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