30 september 2020
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16e jaargang nr. 18

Op woensdag 23 september werd aan de Prinsesseweg
een nieuwe rioolput geplaatst.

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Koekange
4 okt.
9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf
11 okt.
9.30 uur
Dhr. K. Fredriks
Zwolle
		
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold-Koekange
In het Middelpunt in Berghuizen
4 okt.
15.30 uur
Ds. v. Rijswijk
11 okt.
16.30 uur
Ds. D. de Jong

Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Corona?
Misschien is kleinschalig
op het dorp kopen
een gezondere OPTIE....K RUINEN
Open op
Dinsdag Donderdag Vrijdag 09.30-12.00 en 13.15-17.00 uur
Woensdag Zaterdag 09.30-12.00 uur
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Oosterstraat 2
7963 AC Ruinen

Stukje Natuur kardinaalsmuts
Soms is de naam van een plant of dier overduidelijk, ik heb het hier al eens
vaker over gehad. Dit keer betreft het de kardinaalsmuts, dat is er ook zo
eentje. In de Rooms-Katholieke Kerk bestaat, net als bijvoorbeeld in het
leger, een zekere hiërarchie. Uiteraard staat de paus bovenaan, gevolgd door
onder andere de kardinaal, de bisschop en de priester. Elk met hun eigen
kleding en versierselen. Zo heeft de bisschop een mijter (Sinterklaas was
immers ook een bisschop) als hoofddeksel en de kardinaal een biretta. Dat is
een min of meer vierkant hoofddeksel, waarvan de zijkanten ingedeukt zijn.
De plant kardinaalsmuts is naar dit hoofddeksel genoemd, omdat de vrucht
van deze plant qua rode kleur en vierkante vorm er enigszins op lijkt. Het is
een bladverliezende struik van ongeveer anderhalf tot zes meter hoog. In het
wild komt hij in het centrale deel van Europa voor en is inmiddels in NoordAmerika ingeburgerd. Uiteraard door tussenkomst van de mens. Naast de
wilde variëteit bestaan er ook de nodige gekweekte vormen. Immers deze
plant heeft op enkele aspecten een aanzienlijke sierwaarde.
Allereerst natuurlijk de vruchten waarnaar deze plant is vernoemd. Wanneer
de bloemen bevrucht zijn ontstaan aan het eind van de zomer de doosvruchten, die fel framboosrood van kleur zijn. Soms zijn er zoveel vruchten, dat
de gehele struik er rood van kleurt. De doosvrucht bestaat uit vier hokken en
als die open splijten komt uit elk hok één zaadje, voorzien van een feloranje
zaadhuid. De bloemen stellen overigens niet veel voor. Ze zijn klein van formaat, met vier groene kelkblaadjes en vier witgroene kroonblaadjes.
Niet alleen de vruchten zijn rood, de circa vijf centimeter lange, langwerpige bladeren met een spitse top kleuren in het najaar eveneens rood. Zulke
kleuren zijn natuurlijk een aanwinst voor elke siertuin. Niet alleen daar, onze
gemeente heeft enkele exemplaren op De Berken aangeplant, in het deel tussen de afslag naar De Wilgen en naar De Elzen.
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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Tv-show op Dag van Ouderen 3 oktober
De vierde editie van de Dag van de Ouderen De Wolden krijgt een bijzondere
invulling. Nu het door de coronasituatie niet verantwoord is om met veel
mensen bij elkaar te komen, komt de organisatie met een exclusieve tv-show
uitgezonden via de streekomroep DNO Media.
Tussen 10.00 en 12.00 uur is er een uitzending met een afwisselend programma met actuele onderwerpen en het nodige vermaak. Zo zijn er interviews met diverse gasten waaronder wethouder Jan van ‘t Zand, commissaris
van de Koning in Drenthe Jetta Klijnsma en diverse mensen werkzaam in de
zorg- en welzijnssector. De gesprekken worden afgewisseld met muziek,
cabaret, een verhalenverteller en een quiz vanaf diverse bekende plekken
in De Wolden.
In de organiserende werkgroep zijn tien zorgorganisaties vanuit de ouderenzorg, thuiszorg en welzijn vertegenwoordigd. Ze willen ouderen met de
Dag van de Ouderen met elkaar in verbinding brengen, informatie geven
over ondersteuningsmogelijkheden, hulpmiddelen en dergelijke en vooral
een ontspannen dag bezorgen. Dit jaar kunnen belangstellenden dat thuis
beleven via de streekomroep DNO Media of via internet op wijzijndno.nl.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jannie Schuring
van Welzijn De Wolden via e-mail jannieschuring@welzijndewolden.nl of tel.
(0528) 378686.

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD
De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl
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tel:

06 125 666 69

K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf

Van Haeringenstraat 34
7701 CS Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com

Opbrengst collecte 2020 Prinses Beatrix Spierfonds
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte
in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen.
Kwetsbare doelgroep
Het coronavirus houdt ons dit jaar allemaal in z’n greep. De invloed ervan
is groot, op veel verschillende vlakken. Mensen met een zwakkere gezondheid, zoals mensen met een spierziekte, leven nog steeds met de angst om
besmet te raken. Voor deze mensen is een longontsteking levensgevaarlijk.
Juist in deze tijd blijkt daarom weer hoe hard wetenschappelijk onderzoek
naar spierziekten nodig is.
Van 6 t/m 12 september is er door vrijwilligers voor het Spierfonds gecollecteerd in Koekange. Dit leverde het bedrag op van € 763,90. Een mooi
resultaat! Bedankt alle collectanten en donateurs voor uw bijdrage.
Namens collecte-organisator Christina Buiter

Mooi Gedaan!
Het was een week met prachtig weer en enthousiast gingen de collectanten
weer op pad voor de Nierstichting.
Er waren te weinig collectanten om alle straten in Koekange en Koekangerveld
aan te doen. Voor een deel kwam dat doordat collectanten in een kwetsbare
positie verkeren i.v.m. corona of gewoon een keertje moesten overslaan.
Toch werd een prachtig bedrag opgehaald van € 479,24. Hiermee kan de
Nierstichting weer meer onderzoek voor meer succesvolle transplantaties
doen! Twee mensen hebben al tien keer gecollecteerd voor de Nierstichting
en zij kregen het speldje als dank! Eén collectant kreeg een bloemetje omdat
zij tot op hoge leeftijd collecteerde.
De Nierstichting bedankt alle gevers; contant, via de QRcode of via de site,
maar ook alle collectanten heel hartelijk bedankt!
Sonja Verkaik, collecte coördinator Koekange
Collectant gemist > https://nierstichting.nl/help-mee/geld-doneren/
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URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

PROJECTSTOFFERING

Bouwtekeningen
Wil je een kopie of scan van een bestaande
tekening of een print van een pdf? Het kan allemaal!

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

www.kleen.nl

vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:

Reparatie




ook voor sanitair
 



en onderhoud CV-ketel










Hilco Scheper



Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl
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en
Verkoop
van
Pc’s en laptops

Ma t/m vrijdag op afspraak
Za. van 10:00 tot 16:00 geopend
www.vangijsselcomputers.nl
Bel voor een afspraak:
06-25135357
0522-451944

Buurtteam De Wolden

Huiselijk geweld

Thuis hoort een veilige plek te zijn. Als het dat niet meer is, door uw eigen
gedrag of dat van anderen, is het goed om het buurtteam in te schakelen.
Wat er ook aan de hand is en welke rol u daarin ook heeft, u kunt bij het
buurtteam altijd uw verhaal kwijt. Wanneer u uw eigen boosheid moeilijk
onder controle houdt, of als u te maken heeft met geweld in huiselijke kring,
dan kan het buurtteam meekijken naar mogelijke oplossingen. Het is de
bedoeling om te onderzoeken hoe het geweld kan stoppen en hoe herhaling
kan worden voorkomen.

Huiselijk geweld
Thuis hoort een veilige plek te zijn. Als het
van anderen, is het goed om het buurtteam

Wat er ook aan de hand is en welke rol u d
uw verhaal kwijt. Wanneer u uw eigen boo
maken heeft met geweld in huiselijke kring
mogelijke oplossingen. Het is de bedoeling
stoppen en hoe herhaling kan worden voor

Samen Veilig
Als er sprake is van een onveilige situatie v
kindermishandeling, dan werken we samen
dan om de thuissituatie zo snel mogelijk w
van politie.

Hulp zoeken
Ook als u te maken heeft met huiselijk gew
geweld dat door iemand uit de huiselijke o
Kindermishandeling, ouderenmishandeling
huiselijk geweld. Het kan gaan om lichame
verwonden met een voorwerp. Soms is het
vernederen, bedreigen of stalken. Ook sek
Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Het is v
buurtteam kan u helpen om de juiste stapp

Samen Veilig
Als er sprake is van een onveilige situatie voor een kind, door bijvoorbeeld
kindermishandeling, dan werken we samen met diverse instanties. Het
buurtteam helpt dan om de thuissituatie zo snel mogelijk weer veilig te krijgen eventueel samen met inzet van politie.

Het kan ook zijn dat u zich niet veilig voelt
buitenshuis kan plaatsvinden. Van misbrui
profiteert, terwijl u dat niet wilt. Bijvoorbee

Hulp zoeken
Ook als u te maken heeft met huiselijk geweld kunt u bij ons terecht.
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring
wordt gepleegd. Kindermishandeling, ouderenmishandeling en (ex)partnergeweld zijn voorbeelden van huiselijk geweld. Het kan gaan om lichamelijk
geweld, zoals slaan, schoppen of iemand verwonden met een voorwerp.
Soms is het geweld psychisch, zoals treiteren, vernederen, bedreigen of stalken. Ook seksueel misbruik is een vorm van geweld. Huiselijk geweld stopt
niet vanzelf. Het is van belang om hier hulp bij te zoeken. Het buurtteam kan
u helpen om de juiste stappen te zetten.
Het kan ook zijn dat u zich niet veilig voelt vanwege misbruik of uitbuiting,
dat ook buitenshuis kan plaatsvinden. Van misbruik of uitbuiting is sprake,
als iemand van u profiteert, terwijl u dat niet wilt. Bijvoorbeeld wanneer u
wordt gechanteerd, als u gedwongen voor iemand moet werken, of wanneer
een jongere te maken heeft met loverboys.

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
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ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?
In verband met de

STICHTING DORPSHUIS

Coronacrisis volgen wij de
richtlijnen van het RIVM.
Met gepaste voorzorgsmaatregelen kunt u bij

D

l

ons terecht voor een
bespreking en kunnen

hake
c
S
e

akten op ons kantoor
worden ondertekend.

Prinses Margrietlaan 1

Stotijn

7958 SB Koekange

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

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

altijd scherp!

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

Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

ANNERIE KREMER & TEAM

Annerie Kremer Uitvaartzorg

0522 - 24 50 21 | www.kremeruitvaartzorg.nl

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

www.kuiper-koekange.nl

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

Al jaren een begrip in de wijde omgeving
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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

- 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

Buurteam De Wolden

Geldzaken
Heeft u geldzorgen of kunt u moeilijk rondkomen? Misschien bent u onlangs
uw baan verloren, ligt u in scheiding of is er iets anders dat grote invloed
heeft op uw financiële situatie.
Zit u diep in de schulden? Dreigt er een huisuitzetting omdat u de huur niet
kunt betalen? Ook dan ondersteunt het buurtteam u door u in contact te
brengen met schuldhulpverlening. Het buurtteam kan met u meedenken, u
adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties.

Geldzaken
Heeft u geldzorgen of kunt u moeilijk rondkomen? Misschien bent u o
verloren, ligt u in scheiding of is er iets anders dat grote invloed heeft
situatie.

Zit u diep in de schulden? Dreigt er een huisuitzetting omdat u de huu
Ook dan ondersteunt het buurtteam u door u in contact te brengen m
schuldhulpverlening. Het buurtteam kan met u meedenken, u adviser
naar de juiste instanties.

Overzicht over uw financiën
Het buurtteam kan samen met u bekijken hoe uw financiële situatie e
dat u recht heeft op een aanvulling van uw inkomen. Met een goed ov
problemen stap voor stap oplossen en voorkomen dat uw schulden ve

Inloopspreekuren
Buurtteam De Wolden heeft verschillende inloopspreekuren waar u te
post of met specifieke vragen over werk en inkomen. Kijk op onze fac
de actuele datums.

Overzicht over uw financiën
Het buurtteam kan samen met u bekijken hoe uw financiële situatie eruitziet.
Soms blijkt dat u recht heeft op een aanvulling van uw inkomen. Met een
goed overzicht kunt u uw problemen stap voor stap oplossen en voorkomen
dat uw schulden verergeren.
Inloopspreekuren
Buurtteam De Wolden heeft verschillende inloopspreekuren waar u terecht
kunt met uw post of met specifieke vragen over werk en inkomen. Kijk op
onze facebookpagina voor de actuele datums.
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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.
Gevonden: op grasveld voor de Rozebottel school:
witte ijsbeer knuffel - op te halen Sportlaan 19
Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina e 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341 877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

Adverteren?

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

in De Koegang in Koekange, De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp
en De Molen in Nijeveen? Vraag naar de combinatietarieven.

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Informatie
Alarmnummer: 112 Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)
Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB, tel. 0522-451236 (spoed kies 1, herhaalmedicatie kies 2 en assistente kies 3). website: www.koekange.praktijkinfo.nl
patientenportaal: koekange.uwzorgonline.nl
De praktijk is op werkdagen geopend van 8-17 uur. De apotheek van 8-12
uur en van 15-17 uur. Pauze van 10.15-10.30 uur.
Aanvragen van herhaalmedicatie kan via het patientenportaal en telefonisch
via de receptenlijn (keuze 2). Medicatie die op een werkdag voor 12 uur
besteld is, ligt doorgaans de volgende werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar.
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.
Onafhankelijke cliëntondersteuning: Stichting OCO de Wolden
Tel. 085 0013 157, mail: info@stichtingoco.nl, website: www.stichtingoco.nl
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

PETER PRUNTEL
Wolddijk 25, 7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
M. 06 - 23 24 93 05
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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Agenda
30 sept.
2 okt.
3 okt.
3 okt.
10-16 okt.
13 okt.
14 okt.
16 okt.
16 okt.
17 okt.
24 okt.
28 okt.
30 okt.

De Koegang nr. 18
Klaverjassen De Schakel (vh Vitesse’63) - 20.00 uur
Kangoeroeklup KV KIA - korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
Tv-show Dag van de Ouderen - 10.00-12.00 uur
Afrikaloop
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
De Koegang nr. 19
Klaverjassen De Schakel - 20.00 uur
Landgoeddiner - Landgoed Welgelegen
Kangoeroeklup KV KIA - korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
20 jaar bestaan Popkoor Nameless
De Koegang nr. 20
Klaverjassen De Schakel - 20.00 uur

Kopij en advertenties (voorzien van naam, adres en tel.nr.) 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
14 oktober 2020
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 8 oktober 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

