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Gevaarlijke bermen in Koekange. Oorzaak: Wegomlegging, aanleg glasvezel
of rijden we te hard als we een ander passeren?

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
11 feb. 11.00 uur Ds. R. Meijer
Meppel
15.30 uur Ds. T. Waalewijn
Lutten
18 feb. 11.00 uur Ds. van Rijswijk
!!!!!!!!!
16.00 uur Ds. J. Oosterbroek
Ruinerwold
Gereformeerde kerk, Berghuizen
11 feb. 10.00 uur Dhr. H. Feijen
18 feb. 10.00 uur Ds. J.W. Muis

Swifterbant Werelddiaconaat

Protestantse Gemeente Koekange
11 feb. 9.30 uur Ds. B. v/d Brink-Smit
18 feb.		
Dhr. K.de Lange

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

1e zondag 40 dgn

** Electra
** Dak/Zink
Electra ** Gas
Gas
Dak/Zink
Bel ons vrijblijvend
voor
al uw
*Water
*
Cv
** Aardwarmte
*Water
* Cv
Aardwarmte
* Electra
* Gas * Nen* 3140
Dak/Zink
** Zonne
Energie
Zonne Energie * Nen 3140 Keuring
Keuring
*Water
* Cv
* Aardwarmte
NIEUWBOUW
* Zonne
Energie *70,Nen
3140
Keuring
Westerweiden
7961
EA Ruinerwold
Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel:
Tel: 06-13471784
06-13471784
Westerweiden
70, 7961 EA Ruinerwold
Mail:
Mail: info@heroldpouwels.nl
info@heroldpouwels.nl
Tel:
06-13471784
Site:
www.heroldpouwels.nl
Site:
www.heroldpouwels.nl
Mail: info@heroldpouwels.nl
Site: www.heroldpouwels.nl

VERBOUW
ONDERHOUD

* Electra * Gas
* Dak/Zink * Electra * Gas
* Dak/Zink
*Water
* Cv
* Aardwarmte*Water
* Cv
* Aardwarmte
* Zonne Energie * Nen 3140 Keuring * Zonne Energie * Nen 3140 Keuring

*
*
*

*
*

*
*

Electra
Gas
Dak/Zink Westerweiden
Westerweiden
70,
7961 EA Ruinerwold
70,riool
7961werkzaamheden
EA Ruinerwold
Voor
uw
* *Electra
Electra Tel:
**Gas
Gas
Dak/Zink * Electra
*al
Gas
* Dak/Zink
Voor
al
uw
riool
werkzaamheden
Tel:
06-13471784
*Water
Electra * 06-13471784
Gas
Dak/Zink
Voor
al
u
riool
werkzaamheden
CV ***Dak/Zink
Aardwarmte Riool
verstoppingen,
Aanleg
riool
*Water
*Water
**Cv
Cv
**Aardwarmte
Aardwarmte*Water
* Cv
* Aardwarmte
Riool
verstoppingen,
Aanlegriool
riool
Mail: info@heroldpouwels.nl
Mail:verstoppingen,
info@heroldpouwels.nl
*Water
* Cv
*3140
Aardwarmte
Riool
Aanleg
Zonne
energie
Nen
Keuring
Camera
/
Rook
inspectie
* *Zonne
Zonne
Energie
Energie
*
*
Nen
Nen
3140
3140
Keuring
Keuring
*
Zonne
Energie
*
Nen
3140
Keuring
Camera
/
Rook
inspectie
Site:Energie
www.heroldpouwels.nl
Site:
www.heroldpouwels.nl
* Zonne
* Nen 3140 Keuring
Camera
/ Rook inspectie

*

Tel. 06 - 134 717 84

Westerweiden
7961
Ruinerwold
Westerweiden
Westerweiden70,
70,7961
7961EA
EARuinerwold
Ruinerwold Westerweiden
70, 70,
7961
EA EA
Ruinerwold
Westerweiden
70,
7961
EA
Ruinerwold
Westerweiden
70, 7961
EA06-13471784
Ruinerwold
Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel:
06-30995067
B.g.g.:
Tel:
Tel:06-13471784
06-13471784
Tel: 06-13471784
Tel: 06-30995067
B.g.g.: 06-13471784
Tel: 06-30995067
Tel: 06-13471784
Mail:
riooltechniekdrenthe@ziggo.nl
Mail:
Mail:info@heroldpouwels.nl
info@heroldpouwels.nl
Mail:
Mail: info@heroldpouwels.nl
riooltechniekdrenthe@ziggo.nl
Mail: info@heroldpouwels.nl
B.g.g.: 06-13471784
Site:
Site:www.heroldpouwels.nl
www.heroldpouwels.nl
Site: www.heroldpouwels.nl
Site: www.heroldpouwels.nl
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl

2

Stukje Natuur koolmees
Bij evolutie denkt men al gauw aan een proces dat zich over een zeer lange
periode strekt, soms wel duizenden jaren. Verder is het een proces dat
van natuurlijke aard is, met andere woorden de mens komt er niet aan te
pas. Echter onlangs is uit een onderzoek aan koolmezen gebleken dat een
bepaald evolutionair proces in een korte periode heeft plaats gevonden en
dat onder invloed van de mens is ontstaan.
Het heeft te maken met de snavellengte van koolmezen. Het bleek dat die
in Engeland significant langer is dan die van koolmezen in bijvoorbeeld
Nederland. De onderzoekers zijn daar op ingedoken en kwamen tot de conclusie dat het te maken heeft met het voedergedrag van de Engelse bevolking in hun tuinen. Nu zul je zeggen, in Nederlandse tuinen is ook genoeg
voedsel te vinden, in de vorm van vetbollen en pinda’s.
Het grote verschil tussen Engeland en Nederland is dat de Engelsen veel
langer hun tuinvogels verwennen. Daar doen ze dat al meer dan een eeuw.
Verder is het aantal tuinen waarin ze bijvoeren veel malen hoger dan in
Nederland. Kortom, de Engelse koolmezen hebben veel langer baat gehad
van het bijvoeren. Uit het onderzoek bleek dat koolmezen met een iets
langere snavel makkelijker bij het voedsel konden komen. Hun nakomelingen waren daardoor in het voordeel in vergelijking met nakomelingen van
koolmezen met kortere snavels. Bedenk hierbij dat in Engeland veel gebruik
gemaakt wordt van zogenaamde voedersilo’s met alleen een opening voor
een snavel, dan verklaart dat waarom langere snavels voordeel hebben.
Bij een langere snavel moet je niet in grote afmetingen denken, het is slechts
een kleine millimeter. Niet veel, maar wel meetbaar. Voor het onderzoek zijn
van vele duizenden koolmezen de lengte van de snavel gemeten, waaronder
ook bij museumexemplaren. De lengte van de snavel bleek trouwens vast te
liggen op dezelfde genen als die voor de vorm van de snavel van de bekende
darwinvinken.
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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TESTAMENT MAKEN?

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR

STOTIJN

notariaat & mediation

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

altijd scherp!

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

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 woensdagochtend 28
februari van 10.00 tot 12.30 uur naar toe. We verzamelen om 9.30 uur in de
Bernhardlaan (bij De Rozebottel). Ga je ook mee? Wij verwachten dat je onder
begeleiding van een volwassene bent.
Op woensdagavond 28 februari van 19.00 tot 21.00 uur gaan we met
de grote Hommels (groep 4 t/m 15 jaar) een avondje BOWLEN bij Kiri in
Hoogeveen. We verzamelen om 18.00 uur in de Bernhardlaan. Voor drinken
wordt gezorgd. Wil je er iets lekkers bij, neem dan zelf wat geld mee!!
Opgeven kan per e-mail svdehommel@hotmail.com.
ZIPPA ZEBRA graag opgeven voor zaterdag 24 februari.
BOWLEN opgeven vóór dinsdag 20 februari. Geef op tijd op!! Dan kunnen we
voldoende bowlingbanen reserveren.
Groetjes,
Het bestuur van Speeltuinvereniging De Hommel
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The Passion op 24 maart in Zuidwolde

Zaterdagavond 24 maart vindt in de Hervormde Kerk in Zuidwolde The Passion
plaats. Deze interkerkelijke muzikale voorstelling, vertolkt door een grote
groep Zuidwoldigers, brengt het paasverhaal - analoog aan het bekende jaarlijkse live tv-uitzending The Passion - aan de hand van bekende liederen en een
eigentijdse vertelling van het Bijbelse verhaal. De voorstelling begint om 19.00
uur en is gratis te bezoeken.
Aan de voorstelling doen 45 spelers en muzikanten mee, voornamelijk
Zuidwoldigers. Vanaf eind vorig jaar repeteren de muzikanten onder leiding
van dirigent Harold Kooij en organist Geert Meijer om de Nederlandstalige liederen met eigen muzikale begeleiding te gaan vertolken. Daarnaast oefenen
de spelers hun rollen van onder andere Jezus, Maria, Judas, Petrus en de andere
discipelen, samen met een centrale verteller en diverse andere figuren die niet
alleen een rol in het optreden in de kerk hebben, maar ook vanaf andere locaties te zien en te horen zullen zijn.
Initiatiefnemers Susan van Arragon en Geke Lopers zijn laaiend enthousiast en
hopen dat de kerk afgeladen vol komt te zitten. ‘’Vorig jaar zeiden we tegen
elkaar, wat zou het mooi zijn om The Passion, die we elk jaar op tv zien, in
Zuidwolde te realiseren. We zijn gelijk een plan gaan bedenken. En na een
oproep via de 3 kerken in Zuidwolde, was er zoveel belangstelling om mee te
doen.’’, aldus Susan. Geke: ‘’We oefenen nu wekelijks, in kleine groepen en later
ook met z’n allen. Het is mooi om te zien hoe iedereen al opgaat in zijn of haar
rol. We zijn benieuwd naar het eindresultaat, net als hopelijk vele bezoekers.’’

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

zonne-energie

De Berken 11
Koekange

Vrijwillige thuisondersteuning zoekt vrijwilligers!
Voor uitbreiding van het huidige team Vrijwillige Thuisondersteuning (VTO)
zoeken wij vanuit Welzijn De Wolden, in samenwerking met ViP De Wolden,
nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger van de VTO bied je hulp en/of ondersteuning bij iemand thuis die geen of een niet toereikend netwerk heeft. Ben je
geïnteresseerd? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op donderdag 15
februari 2018 in De Havezate in De Wijk.
Hulp van de Vrijwillige thuisondersteuning is vooral praktisch of emotioneel
van aard en kan op verschillende manieren: gezelschap, huisbezoek ter
verlichting van de mantelzorger, hulp bij vrijetijdsbesteding of samen ‘er op
uit’. Daar waar dat gewenst is, begeleid je mensen in stapsgewijze verbeteringen, bijvoorbeeld het vinden en deelnemen aan een vrijetijdsbesteding. Je
verricht geen medische handelingen of huishoudelijke taken.
Het gaat om een inzet van ongeveer één tot vier uur per week. Voor de vrijwilligers is er begeleiding en indien nodig of gewenst mogelijkheden voor
training. De bijeenkomst is vrijblijvend, maar meld je wel even aan! We vertellen je tijdens de bijeenkomst graag meer over dit vrijwilligerswerk
Locatie en aanmelden - De bijeenkomst vindt plaats van 14.30 tot 15.30
uur in De Havezate, Dorpsstraat 78, 7957 AW De Wijk. Aanmelden voor
deze bijeenkomst kan tot en met 13 februari via info@vipdewolden.nl of tel.
0528-378686 Welzijn De Wolden, Gerrie de Roo of Aïsha Slot.
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Zijn
Zijn er
er nog
nog bouwvakkers,
bouwvakkers, op
op zoek
zoek naar
naar afwisselend
afwisselend werk???
werk???

zoekt:
zoekt:

BOUWKUNDIG
BOUWKUNDIG MONTAGE
MONTAGE MEDEWERKER
MEDEWERKER

voor
voor buitenmontage
buitenmontage tbv.
tbv. Serrebouw
Serrebouw // veranda’s
veranda’s // carports
carports
SeGeKo is:
SeGeKo is:

Taken:
Taken:

SeGeKo biedt:
SeGeKo biedt:

Groeiend bedrijf met
Groeiend bedrijf met
goede vooruitzichten,
goede vooruitzichten,
gericht op de
gericht op de
particuliere markt.
particuliere markt.

Zelfstandig uitvoeren van alle
Zelfstandig uitvoeren van alle
voorkomende werkzaamheden, zoals:
voorkomende werkzaamheden, zoals:

- Leuke kortlopende werken
- Leuke kortlopende werken
in klein team
in klein team
- Direct klantencontact
- Direct klantencontact
- Regionaal werk
- Regionaal werk
- Enthousiaste collega’s
- Enthousiaste collega’s
- Beloning naar inzet en
- Beloning naar inzet en
kwaliteit
kwaliteit

Een compleet
Een compleet
serrebouwbedrijf van
serrebouwbedrijf van
fundering tot stucwerk.
fundering tot stucwerk.
Verandabouwer op
Verandabouwer op
maat gemaakt.
maat gemaakt.
Carport-producent
Carport-producent
voor groot en klein.
voor groot en klein.
Kozijnrenovatie in
Kozijnrenovatie in
aluminium en/of
aluminium en/of
kunststof.
kunststof.
SeGeKo staat voor
SeGeKo staat voor
kwaliteit.
kwaliteit.

uitzetten, stellen, beton storten,
uitzetten, stellen, beton storten,
metselen, voegen, isoleren, stukadoren,
metselen, voegen, isoleren, stukadoren,
dekvloeren, complete afwerking, serre /
dekvloeren, complete afwerking, serre /
dakconstructies, kozijnen plaatsen en
dakconstructies, kozijnen plaatsen en
beglazen.
beglazen.
Kennis van CV en elektra is een pré.
Kennis van CV en elektra is een pré.
Montage van veranda’s en carports.
Montage van veranda’s en carports.

Functie eisen:
Functie eisen:
- 2 rechter handen
- 2 rechter handen
- technisch inzicht
- technisch inzicht
- Wil om kwaliteit te leveren
- Wil om kwaliteit te leveren
- Aandragen van gegevens om
- Aandragen van gegevens om
kwaliteit en productiviteit te verbeteren
kwaliteit en productiviteit te verbeteren
- Collegialiteit
- Collegialiteit
- Rijbewijs B-E
- Rijbewijs B-E
- Goede sociale vaardigheden
- Goede sociale vaardigheden

Wijze van solliciteren:
Wijze van solliciteren:
Stuur binnen 14 dagen uw CV
Stuur binnen 14 dagen uw CV
en motivatie aan:
en motivatie aan:
SeGeKo Serrebouw
SeGeKo Serrebouw
t.a.v. C.A. de Jong
t.a.v. C.A. de Jong
Industrieweg 12
Industrieweg 12
7949 AK Rogat
7949 AK Rogat
of e-mail:
of e-mail:
cadejong@segeko.nl
cadejong@segeko.nl
tip!! Kijk vooraf op
tip!! Kijk vooraf op
www.segeko.nl
www.segeko.nl

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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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.

Lekker en gezond eten zonder
zelf te koken? Bestel uw maaltijd
bij Maaltijdservice Thuis!

Dagelijks keuze uit
vers bereide maaltijden
Een enkele keer, 1x in de week
of iedere dag

www.zzwd.nl
Maaltijdservice Thuis
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Warm of koelvers thuisbezorgd
Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067

Leden verdelen € 100.000 voor lokale sport- en cultuurclubs
Schrijf jouw club in t/m 15 februari
Clubhartendieven opgelet: de inschrijving voor de Rabobank Clubkas Campagne
is geopend tot en met 15 februari. Welk bedrag gaan jullie ophalen?
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland gelooft sterk in de rol van het
stichtings- en verenigingsleven om de lokale leefomgeving bloeiend te houden. Met deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne snijdt het mes aan
twee kanten: enerzijds wordt de zichtbaarheid van de verenigingen en stichtingen vergroot, anderzijds maken zij kans op een fantastisch geldbedrag. In
2018 is er € 100.000 beschikbaar. Je leest het goed: HONDERDDUIZEND euro!
Dit bedrag wordt verdeeld door de leden van Rabobank Meppel-StaphorstSteenwijkerland. Zo houdt de coöperatieve bank het verdelen van haar sponsorgelden transparant en van ons allemaal.
Laat je #clubhart zien
Hoe zorg je ervoor dat leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland
op jouw club gaan stemmen? Campagne voeren is ontzettend belangrijk.
Laat jouw #clubhart zien. Letterlijk! Gebruik deze hashtag bij al je uitingen
zodat je goed vindbaar bent. Verover de harten van de leden door te laten
zien waarom jullie het geld zo hard nodig hebben. Zowel online, als offline.
Bonusprijzen
Omdat een goede campagne tijd en energie kost verdeelt de coöperatieve
bank van het totaal bedrag € 4.000 aan bonusprijzen. Er is 2 x € 2.000
beschikbaar voor de ‘meest creatieve campagne’ en de ‘meest jeugdige’ campagne. Je kunt als club dus € 2.000 extra krijgen bovenop het bedrag wat je
ontvangt uit de stemmen. Als er meer zeer creatieve en jeugdige campagnes
zijn kan dit bedrag verdeeld worden.
Maak jacht op de zwevende kiezer
Meer dan 20.000 leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland
verdelen de stemmen over alle deelnemende verenigingen en stichtingen.
Hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag voor de clubkas. De waarde van
een stem wordt berekend door de € 100.000 te delen door het totaal aantal
uitgebrachte stemmen. Ieder lid verdeelt vijf stemmen waarbij maximaal
twee stemmen op dezelfde club gegeven mogen worden. Maak dus jacht op
de zwevende kiezer want dat is zeker de moeite waard!
Inschrijven kan nog tot en met 15 februari. Ga snel naar www.rabobank.
nl/mss en laat jouw #clubhart zien. Volg de Facebookpagina van Rabobank
Meppel Staphorst Steenwijkerland en mis niets van de Rabobank Clubkas
Campagne.
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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

Jamsessie in café Zuiderhof te Zuidwolde
Na het succes van vorig jaar zal ook dit jaar in café De Zuiderhof te Zuidwolde
een jamsessie worden georganiseerd op zaterdag 10 februari. Wederom zal
deze avond onder begeleiding staan van een sessieband met o.a. Hendrik
Slagter en Bart-Jan Schinkel. De avond is speciaal bedoeld voor jong en oud,
beginnende en gevorderde muzikant! Een jamsessie is voor veel (pop)muzikanten een muzikale speelplaats om elkaar te ontmoeten. Wie weet ontstaan
er door deze sessie weer nieuwe muzikale initiatieven in De Wolden! De
avond begint om 20.00 uur en de entree is gratis. Voor meer informatie kunt
u kijken op www.facebook.com/jamsessiezuidwolde.

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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Nieuws van de activiteitencommissie
Wij hebben weer de nodige vergaderingen achter de rug en we hebben weer
een paar mooie activiteiten voor jong en oud in petto
2 maart	Kindercarnaval voor de kinderen van basisschool groep 4 t/m
groep 8 van 19.00-21.00 uur, achterzaal dorpshuis. Zoek alvast
in je kast, op zolder of je nog ergens een mooi verkleedpak hebt
liggen, want CARNAVAL = VERKLEEDPARTY.
17 maart Pokertournooi, aanvang 19.30 uur, opgeven bij pokerlexie.nl.
15 april 	
Trekkerpuzzeltocht. Voor iedereen die een trekker heeft en
natuurlijk een trekkerrijbewijs + bijrijder.
Nadere informatie volgt in de Koegang en op facebook.
Activiteitencommissie van dorpshuis de Schakel

”Samen aan Tafel” is dringend opzoek naar meer eters
Er zijn weer verschillende mensen mee gestopt omdat ze verhuist of overleden zijn of door andere omstandigheden (ziekte), niet omdat ze het niet
gezellig of lekker vonden.
Nu is het aantal zo laag geworden dat het bijna na ongeveer10 jaar niet meer
kan blijven bestaan, daarom zijn we dringend opzoek naar nieuwe mensen.
Het zal toch jammer zijn als het hier niet kan blijven bestaan, als het weg
is komt het er waarschijnlijk niet weer, zoals vaak is gebeurd met andere
verenigingen.
Kom gerust vrijblijvend een keer eten. Het is elke laatste vrijdag van de
maand en het begint om 11.30 uur in dorpshuis “de Schakel” (achterste zaal)
Er is ruimte voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, alleenstaanden of
echtparen.
Lijkt het je leuk om in een ongedwongen en gezellige sfeer samen te eten?
Geef je dan nu op bij Lutina Bos 0614252052 ook voor inlichtingen.

Worstenactie 24 februari
Op zaterdag 24 februari is het weer tijd voor
de jaarlijkse worstenactie van de Bosruiters
Koekange.
We zullen om 10.00 uur weer van start gaan.
En ook dit jaar hebben wij weer keuze uit twee worstsoorten namelijk de
rook- en droge worsten.
Alvast hartelijk dank voor uw steun!
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Nu

Winterschilderkorting
info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

Concert voor jong en (jonge) ouderen t.g.v. 275 jaar
Matthias Amoor orgel
Gereformeerde Kerk Berghuizen, Berghuizen 20, Ruinerwold.
Zondag 25 februari 2018, 15.00 uur, kerk open vanaf 14.30 uur.
Toegang vrij met gratis koffie, thee, limonade tijdens pauze.
Collecte voor onderhoud orgel en onkosten.
Uitvoerenden: Euwe en Sybolt de Jong, 4-handig orgelspel
m.m.v. dejongdejongplus.
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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

Tegenvallende
CITO-resultaten?
Een gezellige en sfeervolle
winkel vanaf maat 44

Een gezellige en sfeervolle
Een
gezellige
en maat
sfeervolle
Kom
langs
winkel
vanaf
44
de koffie
staat
klaar!
winkel
vanaf
maat
44

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

Kom langs
Kom langs
de koffie staat klaar!

Openingstijden:
de koffie staat GROOTZZ
klaar!
Woensdag 9.30-17.30 uur
Handelsweg 19g
Vrijdag 9.30-19.00 uur
7921 JR Zuidwolde
Zaterdag 9.30-13.00 uur
06 45142095

Openingstijden:
Openingstijden:
Woensdag
uur
Woensdag9.30-17.30
9.30-17.30 uur
Vrijdag9.30-19.00
9.30-19.00 uur
Vrijdag
Zaterdag9.30-13.00
9.30-13.00 uur
Zaterdag
uur

GROOTZZ
GROOTZZ
Handelsweg
19g
Handelsweg
19g
7921
7921JRJRZuidwolde
Zuidwolde
06
0645142095
45142095
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Party service
H. Koetsier Dorpsstraat 26 Koekange www.sparkoekange.nl

Eet smakelijk!

De makkelijke maaltijdservice
•	Breed assortiment aan verse kant en klare maaltijden, inclusief zoutarme, gemalen
en gluten- & lactosevrije maaltijden, soepen, salades en nagerechten.
• Op ambachtelijke wijze door professionele en ervaren koks bereid.
•	Samengesteld volgens de richtlijnen voor goede voeding van het voedingscentrum.
• Makkelijk zelf op te warmen, snel op tafel en heerlijk van smaak.
•	Eenvoudig te bestellen via een bestelformulier in de winkel of kijk voor online
bestelmogelijkheden op www.spar.nl/Eetsmakelijk.
• Mogelijkheden tot afhalen of bezorgen door uw vertrouwde SPAR
Wilt u meer informatie? Vraag ernaar in de SPAR winkel in Koekange.

Rectificatie verhuisbericht
Na 2 maanden in een tijdelijke woning gewoond te hebben, is per 1 februari
ons nieuwe adres:
Torenakker 8, 7963 CC te Ruinen, tel. 0522 – 452571
Groeten, Bram en Abeltje de Boo

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Gevonden:
Vrijdagmiddag 25 januari op (kermis)pleintje Sportlaan-hoek Pr. Margrietlaan: nieuwe grijze wastafel sifon met 3 losse buis/bocht stukken. Af te
halen Sportlaan 19.
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
14

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
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:
c.b.s. Joh. Frisoschool:

Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel: 451511
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384

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
15

Agenda
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
12 feb.	
Contactbijeenkomst Chronische pijn - Boerhoorn, Meppel - 10.0012.00 uur
15 feb.	
Informatiebijeenkomst vrijwillige thuisondersteuning - De Havezate
de Wijk - 14.30-15.30 uur
20 feb.
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
21 feb.
De Koegang nr. 4
23 feb.
Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
23 feb.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 feb.
Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
24 feb.
Worstenactie De Bosruiters - vanaf 10.00 uur
24 feb.
Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
25 feb.	Concert t.g.v. 275 jaar Matthias Amoor orgel - Geref. kerk Berghuizen
- 15.00 uur
2 maart Kindercarnaval - Achterzaal De Schakel - 19.00-21.00 uur
7 maart De Koegang nr. 5
8 maart 6e rond de tafelgesprek - De Schakel - 20.00 uur
9 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
10 maart Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
13 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
17 maart Pokertoernooi - De Schakel - 19.30 uur
21 maart De Koegang nr. 6
22 maart 	Jaarvergadering Feestcommissie Koekange - Dorpshuis de Schakel 19.30 uur
23 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 maart 	Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
24 maart Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
24 maart The Passion; muzikale voorstelling - Herv. kerk Zuidwolde - 19.00 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
21 februari 2018
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 15 februari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

