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De eerste deelnemers vertrekken. Happen en Trappen bij de Schakel.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
14 okt. 11.00 uur
Drs. L Beuving
Staphorst
15.30 uur
Ds. M. van Rijswijk
21 okt. 11.00 uur
Ds. L Sollie
Meppel
15.30 uur
Ds. E Woudt
Heemse
Gereformeerde kerk, Berghuizen
14 okt. 10.00 uur
Ds. J.W. Muis
21 okt. 10.00 uur
Ds. J.W. Muis
Protestantse Gemeente Koekange
14 okt. 9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf				
21 okt. 9.30 uur
Dhr. C.F. Dees
Meppel		

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

Voor menigeen is de uitvinding van de typemachine en de computer een
uitkomst. Ik bedoel voor personen, waarvan hun handschrift (nagenoeg)
onleesbaar is. Met een dergelijk apparaat krijg je in ieder geval een leesbaar
product. Bij onleesbare handschriften spreekt men ook wel van hanenpoten.
In mijn moestuin kom ik jammer genoeg ook hanenpoten tegen. Dit slaat
natuurlijk niet op een onleesbaar handschrift, het betreft hier planten. De
hanenpoot is een grassoort, waarop zich zogenaamde schijnaren bevinden,
die als duidelijke vingers aan weerszijden van een vrij lange bloeistengel
schuin omhoog steken. Voor sommige personen roept dit blijkbaar het beeld
op van de poot van een haan.
Het feit dat ik hier de term jammer genoeg gebruik heeft wel degelijk een
reden. Hanenpoot wordt als één van de beruchtste onkruiden op de wereld
beschouwd. Het is namelijk in staat om de opbrengst van een gewas, waarin
het als onkruid voorkomt, aanzienlijk te reduceren. Het kan tevens de
opneembare stikstof in de grond met 80% verminderen. Inmiddels is hanenpoot als onkruid bekend in 36 verschillende gewassen, in zowel tropische
als in gematigde streken. Daarnaast is hanenpoot drager van verschillende
(schadelijke) mozaïekvirussen en kan het in hooi door de hoge nitraatconcentratie giftig zijn voor vee.
In tegenstelling tot veel andere grassoorten is de hanenpoot een eenjarige
plant. Je zou kunnen zeggen dat dit gunstig is. Echter als je bedenkt dat één
plant vele duizenden zaden in een groeiseizoen kan produceren, dan is het
begrijpelijk dat het tot een plaag kan uitgroeien.
Hanenpoot bestaat uit een stevige pol met een uitgebreid wortelstelsel en
kan een hoogte van een meter behalen. Bij voorkeur groeit hij op omgewerkte, voedselrijke grond. Geen wonder dat ik hem in mijn moestuin tegenkom.
Verder zijn akkers, industrieterreinen en bermen favoriete groeiplaatsen. In
Europa is het een veel voorkomende plant op maïsakkers. Vooral door het
veelvuldig gebruik van drijfmest. Buiten Europa komt hij vrijwel overal voor,
met uitzondering van tropisch Afrika.
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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Nieuws van de Ondernemers Vereniging Koekange
De OVK is druk bezig met alle voorbereidingen voor de Open Bedrijven Dag
op zaterdag 3 november a.s.
Er hebben op dit moment 16 bedrijven zich aangemeld om mee te doen. Dat
is al een heel mooi aantal maar we hopen ook op nog meer aanmeldingen
want wat is er nu leuker om op deze dag je bedrijf, je werkzaamheden te
laten zien aan onze dorpsgenoten en aan andere belangstellenden? De OVK
zorgt voor genoeg publiciteit in o.a kranten en op streekradio De Wolden.
Voor aanmelden/info kan je contact opnemen met ons secretariaat
(ovk.koekange@gmail.com) of via de facebookpagina van de OVK.
Er komen binnenkort al banners te hangen bij de deelnemers zodat je
kan zien wie mee doet. Het startschot wordt gegeven door wethouder Jan
ten Kate en door Bert Groen (voorzitter van het ondernemersplatform De
Wolden) om 9.30 uur bij Pitch en Putt waar iedereen van harte welkom is.
Gedeputeerde Henk ten Brink is vanaf 15.00 uur ook aanwezig bij de verschillende deelnemers en sluit samen met de deelnemende bedrijven de dag
af onder het genot van een hapje en drankje bij Huize Welgelegen.
We hopen op een gezellige dag met heel veel bezoekers!

Bouwbedrijf KRALE

SCHOORSTEENTECHNIEK
Afdeling Vegen
www.schoorsteenvegerij.com

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57
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Tel. 0522 25 12 72 of antwoordapparaat
of 06 53 47 55 45

Wij vegen van bovenaf
met ladder + hoogwerker
zodat wij Uw riet of pannen niet
aanraken met de ladder.
Wij vegen van onderaf
middels kunststof of
stalen borstels of met Rotary
Power Sweeping
Altijd bijna 98% stofvrij

info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

Orgelconcert Berghuizen Martin Mans
Op zondagmiddag 4 november komt de bekende organist Martin Mans naar
Koekange/Ruinerwold om het mooie Amoor orgel te bespelen. Het orgel
bestaat dit jaar 275 jaren.
Adres: Geref. kerk, Berghuizen 20 te Ruinerwold.
Er zal een programma worden samengesteld dat voor een ieder aantrekkelijk is en voor velen een goede reden om op deze zondagmiddag weer eens
heerlijk ontspannen naar orgelklanken te komen luisteren.
Op de beeldschermen in de kerk kan men de organist aan de speeltafel aan
het werk zien.
Bewerkingen van Psalmen en Gezangen zullen worden afgewisseld met
populaire klassieke werken.
Ook is het een goede gewoonte geworden om af te sluiten met een samenzang.
De organist Martin Mans is momenteel eigenlijk de bekendste organist van
Nederland.
Ook begeleidt en dirigeert hij diverse koren in ons land, hij reist zelfs een
aantal keren per jaar naar Ontario in Canada om leiding te geven aan het
mannenkoor “the Voice of Liberty”.
Door zijn vele activiteiten is zijn agenda behoorlijk gevuld, en daarom zijn
we extra verheugd dat hij heeft toegestemd om bij ons in Drenthe een concert te komen geven.
De kerk is open om 14.30 uur en het concert begint om 15.00 uur.
Zoals gewoonlijk is de toegang gratis maar zal er na afloop worden gecollecteerd voor de gemaakte onkosten.
Ook kunnen we na afloop onder het genot van een kop koffie of thee nog
even napraten en eventueel Martin Mans persoonlijk ontmoeten.
Zet deze datum in uw agenda en we hopen vele orgelliefhebbers te mogen
begroeten die dag.
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A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Case Ofnaam:
Beauty heeft een nieuwe naam
A Case Of Beauty heeft eenA nieuwe
A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Schoonheidssalon & pedicure
Weerwille 17

zonne-energie

De Berken 11
Koekange

|

7961 LV Ruinerwold

|

06 52273961

Schoonheidssalon
& pedicure
info@footandbeautycare.nl
| footandbeautycare.nl
Schoonheidssalon & pedicure
Schoonheidssalon & pedicure
Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
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info@footandbeautycare.nl
footandbeautycare.
info@footandbeautycare.nl
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|
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Weerwille 17
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info@footandbeautycare.nl
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Najaarsvoorstellingen Rederijkerskamer UDI

Rederijkerskamer UDI is een begrip in Ruinerwold. Traditiegetrouw brengt de
vereniging de eerste twee zaterdagen van november de najaarsvoorstelling
ten tonele. Voor het eerst wordt van deze traditie afgeweken. Alle toneelliefhebbers zijn op vrijdag 2 en zaterdag 10 november om 20.00 uur van
harte welkom bij café Centraal. De middagvoorstelling wordt gehouden op
10 november om 14.00 uur.
UDI speelt de klucht ‘Een kuuroord vol met stress’. Het toneelstuk in drie
bedrijven is geschreven door Nico Torrenga. De regie is in handen van Niesje
Oetsen-Kleis en Jan van Elp is souffleur.
Joris – gespeeld door voorzitter Menno de Leeuw - runt een kuuroord. Hij
heeft het erg druk en het valt voor hem niet mee om alles rond te krijgen. Als
een tv-programma een promotiefilmpje komt maken en er gasten arriveren
die veel aandacht vragen, wordt het de eigenaar van het kuuroord te veel en
vraagt hij zijn tweelingbroer hem te helpen. Als er dan ook nog een bedrieger onder de gasten verblijft is de chaos niet meer te overzien.
Voorverkoop
Kaarten voor de avondvoorstellingen zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij
Kapsalon van den Berg en café Centraal. Leden betalen € 5,00 en niet-leden
€ 7,50. De voorverkoop geldt niet voor de middagvoorstelling. Deze kaarten
zijn aan de kassa verkrijgbaar. Er zijn weer leuke prijzen te winnen tijdens de
welbekende verloting. Muziek en verlichting wordt verzorgd door Bart Kiers.
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Stem op Dorpshuis De Schakel bij de Rabobank
Coöperatieweken!!
In 1992 is achter het dorpshuis De Schakel een aanbouw geplaatst - het
Platdakkie - vooral bedoeld voor het kinderclubwerk. Hierin worden jaarlijks
voor meer dan 100 kinderen uit het dorp kookclub, knutselclub, timmerclub
en andere clubs gegeven. Leuke activiteiten waarbij de kinderen met elkaar
en actief bezig kunnen zijn. Wij vinden het belangrijk dat dit clubwerk kan
blijven bestaan.
Het Platdakkie heeft echter zijn beste tijd gehad. Volgend jaar willen wij
daarom het gebouwtje slopen en herbouwen. Hiervoor kunnen wij natuurlijk
elke financiële bijdrage gebruiken.
Daarom zijn wij ook blij met de Rabo Coöperatie Weken.
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland hecht veel waarde aan het versterken van de lokale omgeving. Daarom geven zij € 100.000,- terug aan de
samenleving tijdens de Rabobank Coöperatie Weken. Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage ontvangen voor een project welke bijdraagt aan het versterken van de lokale leefomgeving. Leden van Rabobank
Meppel-Staphorst-Steenwijkerland bepalen de hoogte van de bijdrage door
te stemmen op de projecten.
De stemperiode loopt van woensdag 1 november tot en met woensdag 15
november. Elk lid mag vijf stemmen verdelen, maximaal 2 stemmen per
project. Dus naast het Platdakkie van de Schakel is er ook nog ruimte voor
andere projecten. Alle stemmen worden geteld en het beschikbare bedrag
wordt naar rato verdeeld.
Als klant van de Rabobank kun je nog steeds lid worden en meestemmen.
Meer informatie hierover kun je vinden op www.rabobank.nl/mss.
Dus breng je stem uit op nieuwbouw Platdakkie van Dorpshuis de Schakel!

Activiteiten Pitch en Putt Koekange
Zaterdag 10 november Maximaal Hollands met o.a. Chris de Roo.
Aanvang 21.00 uur. Entree Gratis.
Zaterdag 24 november Pokertoernooi
Inschrijven vanaf 18.45 uur. Starttijd 19.30 uur. Inleg € 20,00 + € 2,00 Fee.
Beginstack 7.000 fiches. Blinds 15 min.
Aanmelden via: lexkruger@outlook.com of www.pokerlexie.nl
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Roelof
HOVENIER

Ontwerp, tuinaanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
rwestert@kpnplanet.nl

Door de droge zomer heeft niet
alle beplanting het overleeft.
Het najaar is een goede tijd
om bomen, struiken en planten
te vervangen.
Voordeel in deze tijd is dat
ze de hele winter tijd hebben
om te wortelen, zodat ze in
het voorjaar beter groeien!
Uiteraard kan ik u ook hierin
de helpende hand bieden!

Bedankt!
Hartelijk dank voor de vele kaarten en attenties, ontvangen voor ons 60-jarig
huwelijk.
Roelof en Janny Steenbergen
Stichting Dorpshuis de Schakel ZOEKT nieuwe BESTUURSLEDEN
Koekange heeft de beschikking over een mooi Dorpshuis. Hier vinden allerlei
verschillende activiteiten plaats voor jong en oud. Om dit Dorpshuis draaiende te houden voor het dorp en haar directe omgeving is er natuurlijk een
bestuur nodig.
Er is een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.
Wij zoeken voor het dagelijks bestuur nieuwe leden. Daarom zijn wij op
zoek naar mensen die het dorp Koekange een warm hart toedragen.
Het dagelijks bestuur vergadert elke eerste dinsdag van de maand. Als het
je iets lijkt om zitting te nemen in ons bestuur of als je meer informatie
wilt kun je contact opnemen met de voorzitter, telefoon 06-21906824 of
smvdv63@gmail.com.
Laten we met zijn allen er zorg voor dragen dat ons mooie dorpshuis ook in
de toekomst zal kunnen blijven bestaan dus meld je aan!
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Huilen van het lachen met ‘De Traan’
Op vrijdag 19 oktober 2018 zal het feest- en smartlappenkoor “DE TRAAN”
o.l.v. Jans Polling uit Borger optreden op de jaarlijkse culturele avond van
de Historische Vereniging in Ontmoetingscentrum De Havezate in de Wijk.
Aanvang 20.00 uur.
Een avond ‘’De Traan’’ betekent een aantal uren vol vrolijkheid en weemoed.
U zult geboeid raken door hun manier van optreden en soms moet u huilen
van het lachen. Kortom: een paar uur heerlijk ontspannen entertainment,
zoals dat nog zelden geboden wordt!
De kaartverkoop voor deze avond vanaf 1 oktober. Entree € 10.00 p.p.
Voorverkoopadressen: TIP en de Havezate in de Wijk en bij de Spar (Koetsier)
in Koekange.
De avond is voor iedereen toegankelijk. Komt allen!!

Wedstrijduitslagen De Bosruiters
Meppel
Anouk Brinkman met Evita O.j. 2e prijs in de klasse L cat. D/E
Roelfina Veenhof met E-Berlina L1 dressuur 2e met 186 punten
Balkbrug
Rianne Tingen met Tarentino L2 dressuur 2e met 194 punten
Koekange
Roelfina Veenhof met E-Berlina L1 dressuur 3e met 188 punten
Roelfina Veenhof met E-Berlina L1 dressuur 1e met 196 punten
Tess Liezen met Shirley L1 dressuur 1e met 180 punten
Tess Liezen met Shirley L1 dressuur 1e met 178 punten
Marjolein Hilberts met Alanda- B M2 dressuur 1e met 192 punten
Marjolein Hilberts met Alanda- B M2 dressuur 1e met 183 punten

Met de Zonnebloem naar de modeshow
De Zonnebloem afdeling De Wolden organiseert in samenwerking met
Modehuis Dekker een modeshow op woensdag 17 oktober om 19.00 uur.
Ook de afdeling uit Hoogeveen is hiervoor uitgenodigd. De nieuwste herfsten wintermode zal worden getoond. De mannequins voor deze show zijn de
vrijwilligers van zowel De Wolden als Hoogeveen.
De deelnemers mogen iemand meenemen, dus neem gerust uw dochter,
buurvrouw of iemand anders mee! Het belooft een gezellige avond te worden, met na afloop de mogelijkheid om nog even wat rond te kijken.
Er zijn geen kosten aan verbonden en ook het vervoer kan gratis worden
geregeld. De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking.
Bent u geïnteresseerd of lijkt het u wat om ook vrijwilliger te worden, neem
dan contact op met Lammie Boerman tel:0522-452013,
e-mail: lammieboerman@gmail.com. U kunt ons ook vinden op Facebook.
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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

Warm of koelvers thuisbezorgd

Maaltijdservice Thuis

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

Autobedrijf en
Tankstation

DE BOO

Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220

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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Uw adres voor reparatie, onderhoud
en APK van uw auto.
OPENINGSTIJDEN POMP
MET BEDIENING
Ma. t/m vrij. van 7.00 tot 19.00 uur
Za. van 8.30 tot 19.00 uur
24 UUR TANKEN
met tinq-, bank- en giropas!
TANK TINQ. DA’S SNEL VERDIEND
WWW.TINQ.NL

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 18 oktober in
ontmoetingscentrum De Havezate.
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 aanmelden wordt op prijs gesteld. 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 ontmoetingscentrum
De Havezate te De Wijk. Aanmelden of meer info kan via info@vipdewolden.
nl, telefonisch via 0528-378686 of via de website www.vipdewolden.nl

Party service
H. Koetsier Koekange tel. 0522-451331 www.sparkoekange.nl

DEZE KOEGANG BIJ DE SPAR

Heerlijke
VERSE WORST
Per kilo €

4,98

AANBIEDING geldig van 10-10-2018 tot 13-10-2018
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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

Bericht van de Culturele Commissie van De Veldhoek
Op 23 oktober a.s. is er in het Dorpshuis De Veldhoek in Koekangerveld een
lezing over paddenstoelen en schimmels die beide in de natuur van levensbelang zijn.
Michiel Noordeloos, lang werkzaam aan de Universiteit van Leiden en aan
het Rijksherbarium weet als geen ander boeiend te vertellen welke unieke
plek paddenstoelen en schimmels innemen in de wereld van de natuur en
ook hoe belangrijk ze zijn voor mens en dier.
Eeuwenlang hebben paddenstoelen als voedsel en lekkernij gediend en
waren zij de bron van volksverhalen met vaak raadselachtige inhoud. Ook
hebben paddenstoelen en schimmels veel betekend voor de volksgezondheid, denk maar aan penicilline.
Er is ook een gevaarlijke kant, sommige soorten zijn giftig, sommige dreigen
uit te sterven onder invloed van het milieu.
Het is nodig deze wereld in stand te houden, Michiel zal vertellen hoe dat in
zijn werk gaat. Komt allen, aanvang 20.00 uur, kosten € 5,-.

Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange  
Dag Hommels!
Nog even en dan is het herfstvakantie!  We organiseren
weer activiteiten voor onze leden. Met de kinderen Groep
4 t/m 15 jarigen gaan we op woensdagmiddag/-avond 24
oktober naar de bioscoop. Nadere informatie over film en tijdstip krijgen de
leden per e-mail.
Voor de kinderen t/m groep 3 wordt er ook iets georganiseerd. Op het
moment van het schrijven van dit stukje is het nog niet bekend waar en wanneer de activiteit plaatsvindt. De leden krijgen informatie per e-mail.
NIEUW is de Facebookpagina van de Speeltuinvereniging de Hommel. De
laatste informatie over onze activiteiten wordt ook op deze Facebookpagina
geplaatst.
Groeten, Het bestuur, Svdehommel@hotmail.com
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De Belangenvereniging organiseert een opfriscursus BLS
(Reanimatie + AED)
Al enige jaren hebben we in Koekange een AED bij Grondboorbedrijf Klinge
hangen. Wanneer 112 gebeld wordt voor een reanimatie zal niet alleen de
ambulance gestuurd worden, maar zullen ook burgerhulpverleners worden
ingezet. Deze wonen en/of werken in de buurt van het slachtoffer en starten
met de reanimatie in afwachting van de ambulance.
Om deze burgerhulpverleners inzetbaar te houden is van belang dat er regelmatig (liefst jaarlijks) een opfriscursus gevolgd wordt. Belangenvereniging
Koekange e.o. is voornemens om drie opfrisavonden te organiseren. Tijdens
deze avond wordt het reanimeren met gebruik van een AED geoefend en zal
meer info over burgerhulpverlening gegeven worden. Deze avond zal begeleid worden door een erkend NRR-instructeur met ruime praktijkervaring.
Het is een laagdrempelige cursus die zowel voor nieuwe als ervaren cursisten geschikt is. De kosten voor deze avond zijn 25 euro p.p. welke je van
je zorgverzekering terug kunt krijgen indien je aanvullend verzekerd bent.
Krijg je dit cursusgeld niet terug dan neemt de Belangenvereniging deze
kosten op zich. Na afloop van de cursus* ontvang
een digitaal
certificaat
** Gas
** Dak/Zink
* Electra
Electra je
Gas
Dak/Zink
van de Nederlandse Reanimatie Raad en *Water
een kiss-of-life.
*
Cv
*
Aardwarmte
*Water
* Cv
* Aardwarmte
* Electra
* Gas
De avonden zijn op vrijdag 2 november
en woensdag
7* Dak/Zink
november in
** Zonne
Zonne Energie
Energie ** Nen
Nen 3140
3140 Keuring
Keuring
* Cv bij Grondboorbedrijf
* Aardwarmte
dorpshuis De Schakel en op maandag*Water
5 november
Klinge, Dorpsstraat 44. De avonden zijn
van 19.00
22.00
Op een
* Zonne
Energietot
* Nen
3140uur.
Keuring
Westerweiden
Westerweiden 70,
70, 7961
7961 EA
EA Ruinerwold
Ruinerwold
avond hebben we plek voor 10 tot 12 cursisten. We
hopen
dat er veel aanTel:
06-13471784
Tel: 06-13471784
meldingen komen. Je kunt je aanmelden
via Mail:
de mail:
Westerweiden
70, belangenvereniging.
7961 EA Ruinerwold
Mail: info@heroldpouwels.nl
info@heroldpouwels.nl
koekange@gmail.com. Aanmelden voor 26
oktober.
Vergeet niet de
Tel:
06-13471784
Site:
www.heroldpouwels.nl
Site: www.heroldpouwels.nl
Mail: info@heroldpouwels.nl
datum te vermelden.
Site: www.heroldpouwels.nl

* Electra * Gas
* Dak/Zink * Electra * Gas
* Dak/Zink
*Water
* Cv
* Aardwarmte*Water
* Cv
* Aardwarmte
* Zonne Energie * Nen 3140 Keuring * Zonne Energie * Nen 3140 Keuring
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Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Happen en trappen fietstocht door de Wolden
Afgelopen zaterdag was de 1e happen en trappen fietstocht door de Wolden.
Wethouder Mirjam Pauwels deed de eerste fietsers uitgeleide.
En het was fantastisch! Enkele reacties: mooi weer, lekker en goed eten,
mooie route, goed bepijld, veel te doen onderweg, leuke dorpshuizen gezien
en zeker voor herhaling vatbaar!
Nou daar zijn we blij mee. Er hadden van tevoren 70 fietsers zich opgegeven
en op de dag zelf kwamen we uit op een mooi aantal van 149!!
Alle deelnemers bedankt namens alle deelnemende dorpshuizen:
De Schakel, de Buddingehof, de Veldhoek, d’Olde Karke, Markehuus

Wie heeft de leukste opa of oma?
Opa’s en oma’s zijn in veel gezinnen de stille kracht die het gezin draaiend
houden. Bij het ene gezin als vaste oppas, bij het andere gezin door altijd
klaar te staan om bij te springen waar nodig. Opvoeden doe je niet in je
eentje en de rol van opa’s en oma’s is hierin vaak erg belangrijk. Hoog tijd
om stil te staan bij de toegevoegde waarde van de opa’s en oma’s. Niet alleen
de ouders zijn blij met opa en oma, de kinderen soms misschien nog meer.
Hoeveel kindernummers gaan immers over het grote plezier dat opa en oma
met zich meebrengen.
Fotowedstrijd - Om alle opa’s en oma’s op een leuke manier te bedanken
dat ze er zijn, organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een fotowedstrijd. Stuur de mooiste foto van opa of oma op en maak kans op een
generatie fotoshoot.
Meedoen? Stuur uw foto met toelichting voor 26 oktober naar info@cjgdewolden.nl. Van alle inzendingen in gemeente De Wolden wordt één mooiste
uitgekozen. De winnaars van de fotoshoot worden rond 8 november bekend
gemaakt.
Kijk voor meer informatie op www.cjgdewolden-hoogeveen.nl.
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Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl

Disco en bingo op zondagmiddagactiviteit
De zomer is weer voorbij en de zondagmiddagactiviteiten voor mensen met
een beperking gaan weer van start. Op zondag 14 oktober staat er een disco
en bingo op het programma. Heb je zin om te dansen en om een spelletje te
doen? Dan ben je van harte welkom! De middag begint om 14.00 uur en is
in ontmoetingscentrum De Boerhoorn. Entreekosten € 2. De organisatie van
deze middagen is in handen van de vrijwilligersgroep van de zondagmiddagactiviteit en Welzijn De Wolden.
Voor meer informatie over de activiteiten kunt u contact opnemen met Lotte
Koolhof, tel. 0528 – 378686 of per mail lottekoolhof@welzijndewolden.nl.

HUWELIJKSE VOORWAARDEN | SAMENLEEFCONTRACT?

altijd scherp!
GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD BIJ:
T: de Wijk 0522 - 440 473

STOTIJN

notariaat & mediation
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.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
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Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

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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De vlag in top!
Op o.b.s. De Wezeboom in Oosteinde en
o.b.s. De Rozebottel in Koekange hangen ze de vlag uit. Beide scholen zijn dit
schooljaar gestart met IPC (International
Primary Curriculum), een eigentijds onderwijsprogramma waar effectief leren voorop staat.
“We wilden iets ‘anders’. De wereld waarin
we leven verandert, de manier waarop
we met elkaar omgaan verandert en dus
ook het onderwijs. Het draait niet meer
om kennis alleen”, zegt schooldirecteur
Chantal Jurjens.
IPC Nederland biedt een curriculum dat
aansluit op die ontwikkelingen. Zo worden de leerlingen actief betrokken bij hun
eigen leerproces en leren ze doelgericht
te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Zelfvertrouwen, begrip, het
ontdekken van eigen talenten en aandacht voor internationale ontwikkeling
en andere culturen is een belangrijk onderdeel van het curriculum.
Afgelopen week is het startschot gegeven voor de eerste unit. Een IPC-unit is
een overkoepelend thema waarin gedurende een periode alle zaak- (wereldoriëntatie) en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan niet meer
op zichzelf, maar zijn met elkaar verstrengeld. Hierdoor kunnen de leerlingen de diepte in en leren ze verbanden zien en leggen.
“Wat een enthousiasme en motivatie onder de leerlingen én leerkrachten bij
deze start. Wat een energie gaat er door de school. Stralende koppies die
om 14.00 uur nog geen zin hebben om naar huis te gaan. Ze kunnen niet
wachten op de volgende middag met IPC. Wat werkt nu beter dan intrinsieke
motivatie; zelf willen leren en ontdekken!”, merkt Chantal verheugd op.

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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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.

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Duofiets
Wilt u ook graag eens fietsen maar lukt dat niet meer alleen? Maak dan
gebruik van de duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers die graag een keer met u
willen fietsen. Voor het bespreken van de fiets kunt u bellen met de “fietstelefoon” 06 23 28 08 08 zo mogelijk tussen 11.00 en 12.00 of tussen 18.00
en 19.00 uur! Coördinator: Sonja Verkaik. Veel fietsplezier!
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Agenda
10 okt. De Koegang nr. 19
11 okt.	
PCOB bijeenkomst Samen Bankieren door de Rabobank. Iedereen is
welkom - Berghuizen - 14.00 uur
12 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
13 okt. Jubileumconcert ‘Kunst naar Kracht’ - Ned. Herv. kerk IJhorst - 20.00 uur
14/25 okt.	Cultureel fietsrondje - start museum De Wemme, Zuidwolde en De
Duikelaar, Nieuwlande - vanaf 10.00 uur
16 okt. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
19 okt.	Vrijwilligersfestival De Wolden - Buitencentrum De Poort, Ruinen 19.30 uur
19 okt.	Culturele avond m.m.v. feest- en smartlappenkoor ‘De Traan’ Ontmoetingscentrum De Havezate, de Wijk - 20.00 uur
20 okt. Kangoeroeclub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
23 okt.	Lezing Paddenstoelen en schimmels - De Veldhoek, Koekangerveld 20.00 uur
24 okt. De Koegang nr. 20
26 okt. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
26 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
2/10 nov.	Najaarsvoorstelling Rederijkerskamer UDI - Café Centraal, Ruinerwold
- middagvoorstelling 14.00 uur / avondvoorstelling 20.00 uur
2/7 nov. Opfriscursus Reanimatie en AED - De Schakel - 19.00-22.00 uur
3 nov. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
4 nov. Orgelconcert; organist Martin Mans - Geref. kerk Ruinerwold - 15.00 uur
5 nov.	Opfriscursus Reanimatie en AED - Grondboorbedrijf Klinge, Dorpsstraat
44 - 19.00-22.00 uur
6 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
7 nov. De Koegang nr. 21
9 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
10 nov. Maximaal Hollands - Pitch en Putt Koekange - 21.00 uur
17 nov. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
21 nov. De Koegang nr. 22
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 oktober 2018
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 18 oktober 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
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DOOR VERKOOPSNELHEID KAN ONS AANBOD WEKELIJKS ANDERS ZIJN! WANT OP=OP!
ZIE OOK VOOR ACTUELE AANBOD ADV. MARKTPLAATS

MEUBELEN, KLEINMEUBELEN, BANKSTELLEN, TAFELS,
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN, KASTEN, DRESSOIRS, BIJZETTAFELS,
BOXSPRINGS, KARPETTEN, ENZ

VOORDELIG AANBOD BOXSPRINGS
Altijd div. aanbiedingen en super laag geprijsd!!!
v.a.€ 649,GEHEEL COMPLEET!
OP VOORRAAD!!

HUGO DE GROOTSTRAAT 9 MEPPEL

06 82522839
www.meubelstuntermeppel.nl
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR

Afgebeelde producten kunnen uitverkocht, of niet meer leverbaar zijn. Kom voor het actuele aanbod langs.

VOORDELIG AANBOD MEUBELEN

