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Klaas Brouwer met zijn schapenvijfling.
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Koekange
22 feb.

9.30 uur

1 maart 9.30 uur

Ds. H.E.J. de Graaf		

1e zondag 40 dgn

Ds. G. Wiersma - Smelt Ruinen

2e zondag 40 dgn

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
22 feb.

11.00 uur

Ds Moedt

Tuk

15.30 uur

Ds Hidding

Bunschoten

1 maart 11.00 uur
15.30 uur

Ds v Rijswijk		
Ds Kruidhof

Nieuwleusen

Gereformeerde kerk, Berghuizen
22 feb.

10.00 uur

1 maart 10.00 uur

Ds. H. Rooze

Hoogeveen

Ds. B.H. Steenwijk

Nijkerk

Vespers Veertigdagentijd 2015
Op weg naar Pasen tellen we zes zondagen in de Veertigdagentijd. Er is de
mogelijkheid om in de kerken van Koekange, Ruinerwold, Berghuizen en
IJhorst/De Wijk een vesper mee te vieren waarin wisselend de eigen voorgangers voorgaan. Dit jaar doet ook de Vrijgemaakte Kerk in Koekange mee.
Vespers zijn korte vieringen in de vorm van een avondgebed. Als thema hebben we gekozen voor psalmen bij de kruiswoorden van Jezus.
Hieronder kunt lezen waar en wanneer u welkom bent:
Zondag 22 februari
19.00 uur
Psalm 130		
‘Als u de zonden blijft gedenken, Heer,
wie houdt dan stand?’

Prot. Gem. IJhorst/De Wijk
Ds. H. de Ruiter

Zondag 1 maart
19.00 uur
Psalm 126		
‘De Heer brengt ons thuis’

Hervormde Kapel, Ruinerwold
Dhr. F. Verkade
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Stukje natuur ransuil
“97, 98, 99, 100. Wie niet weg is, wordt gezien. Ik tel tot tien: 1!, 2!, 3!, 4!,
5!, 6!, 7!, 8!, 9!, 10!” Zo eindigt meestal het aftellen bij verstoppertje spelen.
Dit spelletje kunnen kinderen vrijwel overal spelen, binnen in huis of buiten
in de tuin. Nog leuker is het op een boerderij en helemaal spannend is het in
een bos. Daar lopen immers ook nog “enge beesten” rond.
Nodig bij het verstoppertje geen ransuil uit, mocht je dat willen. Als er één
beest is die zich goed weet te verstoppen, dan is het misschien wel deze
prachtige roofvogel. Dat bleek eens te meer tijdens mijn studententijd. Ik
ging regelmatig met mijn kamergenoot vogelen in de omgeving. Op een middag in de winter ging ik met hem naar de uiterwaarden. We naderden een
paar meidoorns en zagen niets bijzonders in die bomen. Voor de zekerheid
ging ik even onder een van de meidoorns kijken of er toevallig braakballen
lagen. Vliegen er plots vier ransuilen boven mij weg. Nooit gezien!
Het groepje meidoorns was hoogstwaarschijnlijk een roestplaats voor deze
ransuilen. In de winter zoeken zij namelijk elkaars gezelschap op. In ons
geval slechts vier stuks, maar dat kunnen er veel meer zijn. Er zijn roestplaatsen waar tegen de honderd ransuilen kunnen zitten. En een roestplaats
hoeft niet in een of andere natuurgebied te staan. Er zijn roestplaatsen
bekend midden in de stad.
Ondanks dat de ransuil vaak onopgemerkt blijft, heeft hij wel het klassieke
profiel van een uil. Vraag een willekeurig persoon om een uil te tekenen en
meestal tekent men een uil met het kenmerkend gezichtsmasker, inclusief
oorpluimen. Echter die oorpluimen zijn niet zijn oren. Die zitten aan de
zijkant ter hoogte van zijn ogen, verborgen onder het verenkleed. Het bijzondere aan zijn oren is dat deze niet op gelijke hoogte staan, maar dat het
ene oor wat hoger staat dan het andere oor. Daardoor kan hij als het ware
diepte in het geluid waarnemen. Dit stelt hem in staat om in totale duisternis
uitsluitend op zijn gehoor een prooi te vangen.
Paul Mentink

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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In gesprek met…

Christina Tijmens,
initiatiefneemster KoekangeweesalertApp

‘Criminaliteit verschuift naar platteland’, kopte het Algemeen Dagblad bijna
een half jaar geleden. ‘Criminelen zoeken steeds vaker de plekken waar de
achterdeur niet op slot zit, een schuurdeur openstaat en waar niet op iedere
straathoek een camera staat’, aldus de krant. Christina Tijmens bedacht
daarom een Koekanger buurtWhatsApp, zodat dorpsgenoten elkaar kunnen
waarschuwen bij onraad en wijzen op verdachte situaties.
“Eigenlijk begon het meer als een geintje”, aldus Christina. “Ik las in de
Meppeler Courant dat in Nieuwleusen zo’n app was gestart. Daar bleek het
aantal inbraken in een jaar gehalveerd. Nu weet je natuurlijk nooit of dat
door die groepsapp komt, maar ik dacht direct: ‘dit moeten we in Koekange
ook hebben’. Na een oproepje op Facebook bleek dat er best wel wat animo
voor was.”
De groep van Christina is niet meer dan een groepsgesprek op de applicatie WhatsApp. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Christina. In een
groepsgesprek kunnen maximaal honderd mensen. “Binnen de kortste keren
zat de eerste groep vol. En ook in de tweede groep zitten op dit moment al
bijna veertig mensen. Alle belangrijke berichten die in de ene groep verschijnen geef ik door aan de andere groep. Iedere Koekanger mag deelnemen,
de opgave is niet leeftijdsgebonden. Ik vind het juist heel belangrijk dat ook
scholieren die in Meppel of Hoogeveen naar school gaan meedoen. Als er
bijvoorbeeld op de weg naar school een vreemd figuur opduikt, wordt dat
met één druk op de knop gedeeld met 134 dorpsgenoten”, aldus de initiatiefneemster.
De groep is natuurlijk bedoeld als buurtwacht en niet als buurthuis. “Het is
de bedoeling dat iedereen waardig met de app omgaat. Dus geen uitnodigingen voor feestjes of andere gezellige praat. Laatst begon iemand over z’n
drankproblemen. Die persoon is direct weer verwijderd.”
Al veel berichten passeerden de afgelopen maand de revue. “Twee kapsters
zijn bijvoorbeeld bezocht door een vertegenwoordiger die dvd’s over Drenthe
verkocht. Beide kochten geloof ik vijftien exemplaren om door te verkopen,
alleen bleek het beeld al na vijf minuten zwart te worden. Pure oplichterij
dus, waar veel dorpsgenoten door de groepsapp snel voor gewaarschuwd
zijn. Ook kan de app een helpende hand bieden bij bijvoorbeeld een weggelopen kind. De kans is groot dat iemand het heeft zien lopen. En de
oplichter die vorige week in De Wijk in de hersenweek collecteerde voor de
Hartstichting was ook vrijwel direct bij ons bekend. Zo was Koekange dus
gewaarschuwd voor zijn eventuele komst”, vertelt Christina.
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Ze heeft ook al contact gehad met gemeente en politie. “De bedoeling is
om in elk dorp in De Wolden zo’n groep op te zetten. Beheerders kunnen
dan contact met elkaar zoeken bij situaties die ook bedreigend kunnen zijn
voor omringende dorpen. Zo wordt informatie razendsnel en gemakkelijk
verspreid.”
Wilt u ook deel uitmaken van de groep? Stuur een berichtje naar Christina op
Facebook of meld u aan via een bericht naar 06-53606777.
Jan Willem Krale
jwkrale@hotmail.com

Idylle Zuidwolde: voor vlinders, bijen èn mensen
Op dinsdagavond 24 februari komt Kars Veling, medewerker van De
Vlinderstichting, vertellen over vlinders en bijen en over idylles. Ook in
Zuidwolde, op het nieuwe bedrijventerrein Zuiderkerkes II, is een idylle aangelegd als onderdeel van het Vlinderommetje. Idylles zijn bloemrijke plekken
voor vlinders, bijen en mensen.
In idylles kunnen vlinders, bijen en insecten en mensen van genieten van
nectarrijke bloemenpracht. In Zuidwolde wordt, in samenwerking met de
Natuurvereniging Zuidwolde, Landschapsbeheer Drenthe en de gemeente
een kleine hectare omgetoverd tot een duurzame bloemenstrook, aantrekkelijk voor vlinders en bijen. De idylle is onderdeel van het nieuwe bedrijventerrein Zuiderkerkes II en is onderdeel van het Vlinderommetje. “Hiermee
wordt het Vlinderommetje weer compleet en kunnen vlinders, bijen en mensen er volop van genieten”, zegt Kars Veling van De Vlinderstichting.
Vlinders en bijen hebben het moeilijk de laatste tientallen jaren, onder meer
door een gebrek aan nectar, hun voedsel. Het aantal vlinders en bijen in
Nederland daalt mede hierdoor al jarenlang. Door idylles komt hier verandering in. De idylles brengen op allerlei plekken in het land weer volop nectar
en stuifmeel. Velden en bermen in het buitengebied of in de stad ingezaaid
met nectarrijke bloemenmengsels. Idylles worden onderhouden door mensen uit de buurt met interesse voor natuur, landschap, vlinders en bijen,
uiteraard met raad en daad ondersteund door De Vlinderstichting.
Alles over de Idylle en handige tips
Op de avond, die duurt van 20.00 tot 22.00 uur kunt u alles te weten komen
over de idylle in Zuidwolde en over de vlinders en bijen die er gebruik van
kunnen maken. Ook krijgt u tips hoe u ook in uw eigen tuin een prachtige
idylle kunt krijgen. Iedereen is welkom. De avond wordt gehouden in de
Boerhoorn in Zuidwolde en de toegang en zelfs de koffie is gratis.
Zie voor meer informatie over idylles: www.vlinderstichting.nl/idylle.
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De Wolden stimuleert evenementen met subsidie
Organisatoren van evenementen in De Wolden, die naast eigen inwoners uit
eigen kern ook bezoekers van buiten trekken, kunnen vanaf 5 februari subsidie aanvragen. De regeling is bedoeld voor organisatoren zonder winstoogmerk die een nieuw en/of een vernieuwd evenement organiseren. In totaal
stelt gemeente De Wolden dit jaar 10.000 euro subsidie beschikbaar.
Jan ten Kate, wethouder recreatie en toerisme: “De gemeente wil met de
subsidieregeling het ontwikkelen van evenementen met een bovenlokale uitstraling stimuleren. Zo kunnen meer mensen genieten van wat De Wolden te
bieden heeft. Dit draagt niet alleen bij aan de levendigheid in de gemeente,
maar stimuleert ook de lokale economie en werkgelegenheid.”
Goede promotie om meer bezoekers te trekken
Voor het aantrekken van bezoekers is het van belang aantrekkelijke evenementen in De Wolden te organiseren. Minstens net zo belangrijk daarbij is
het inzetten van de juiste promotiekanalen. De medewerkers van Tourist Info
De Wolden kunnen organisatoren hierin ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het
plaatsen van hun evenement op Drenthe.nl en de Drenthe App van Marketing
Drenthe. Daarom is een van de voorwaarden voor subsidie dat organisatoren
tijdig contact zoeken met Tourist Info De Wolden over de promotie van hun
evenement.
Aanvragen subsidie
Organisatoren kunnen een co-financieringssubsidie aanvragen van maximaal 50%. Voor nieuwe evenementen geldt een maximum van 2.000 euro.
Voor bestaande evenementen is het maximum 1.000 euro. Op dewolden.
nl is meer informatie te lezen over de subsidieregeling en de bijbehorende
voorwaarden. Het aanvraagformulier voor de subsidie is vanaf donderdag 5
februari 2015 beschikbaar via dewolden.nl. Aanvragen worden behandeld
op volgorde van binnenkomst.

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

Hugo Veldman en Peter Pruntel

T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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Uitbehandeld voor de
‘vergoede dyslexie-behandeling’?

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof
Voor uw tuinaanleg, onderhoud,
renovatie, bestratingen en
kunstgras.
Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277
0522-472442

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

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Hemmeltied komt naar Koekange
Op zaterdag 28 maart komt het programma Hemmeltied van radio Drenthe
van 10.00 tot 12.00 uur naar Koekange. In dorpshuis De Schakel zullen 2
verenigingen tegen elkaar strijden. Daarnaast willen we voor jong en oud
verschillende activiteiten in en buiten het dorpshuis De Schakel organiseren.
In een volgende Koegang zullen we het hele programma vermelden. Houd
de datum en de tijd alvast vrij. We hopen op een volle bak in het dorpshuis.
De Belangenvereniging Koekange en omstreken

Carnaval en karaoke voor mensen met een beperking
Zondagmiddag 22 februari wordt er in ontmoetingscentrum De Boerhoorn
een activiteit georganiseerd voor mensen met een beperking. De middag
staat volledig in het teken van carnaval en karaoke. Een dj zal ons deze middag voorzien van echte carnavalskrakers. De activiteit begint om 14.00 uur
en de entree bedraagt € 2,-. Je mag natuurlijk verkleed komen!
Voor meer informatie kunt u terecht bij Leonoor Colenbrander, Welzijn de
Wolden, t. 0528-378686 of per mail leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl.
De organisatie voor deze middag is in handen van Promens Care en Welzijn
De Wolden.
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HAIR
FASHION
KOEKANGE

maandag gesloten
dinsdag
8:30-12:00 en 13:00-17:30
woensdag 8:30-12:00 en 13:00-17:30
donderdag 8:30-12:00 en 13:00-15:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag
8:30-12:00 en 13:00-17:30
zaterdag
vanaf heden open van
8:00-12:00

Hairfashion Koekange
Dorpsstraat 17, 7958 RK Koekange
0522 - 45 26 49

Steenberger Esweg 31 | Zuidwolde
t. (0528) - 362 889 | m. 06 - 285 40 845

e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl

Landgoed “Welgelegen”

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

Voetverzorging
Bodysugaring
Voetmassage
Gelpolish
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Van harte welkom voor:
• een bezoek aan ons blikmuseum.
	Geopend elk weekend in de
maanden juni, juli en augustus.
Groepen op afspraak.
•	een feestje, verjaardag, iets anders
te vieren of vergaderen, in de
‘Hooiberg’.
• logies met ontbijt
• minicamping
• pensionstalling voor paarden
Kortom “Welgelegen” meer dan een
bezoek waard!
Bezoek ook: www.welgelegen.com
Fam. Bout
Prinsesseweg 8, 7958 RT Koekange
tel. 0522-451771 info@welgelegen.com

Brandweer sluit Nationale Voorleesdagen 2015 op Harm
Vonckschool af met een mooi verhaal
De Harm Vonckschool in Berghuizen is op woensdag 4 februari 2015 verrast door de brandweer. Brandweerman Gerko de Groot sluit de Nationale
Voorleesdagen af met het voorlezen van mooie spannende verhalen. Dit
is tegelijk het begin van een nieuw
project ‘Brandweer’ waar de school
de komende periode aan gaat werken. Een leerzame en spannende
ochtend voor de kinderen van de
Harm Vonckschool. Bij het verlaten
van de school werd Berghuizen even
opgeschrikt door de sirene van de
brandweerauto toen de brandweerman weer wegreed.

Keuning
Keuning

Schilderwerken
Schilderwerken
Wandafwerking
& Glasservice

Wandafwerking & Glasservice

Erwin Keuning
Erwin Keuning

Kosterweg
6
Kosterweg
6
7949
AM Rogat
7949 AM
Rogat
Tel. - 0522
- 440 522
Tel. 0522
440 522
Mail: keuning2@planet.nl
Mail: keuning2@planet.nl

Mob.
06 2513 6069
Mob. 06 2513
6069
ERKEND

ERKEND

BETERE SCHILDER
BETERE SCHILDER
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Party service
H. Koetsier
Dorpsstraat 26 Koekange T 0522-451331

www.sparkoekange.nl
WAT JE
DICHTBIJ HAALT,
IS LEKKER.
Openingstijden:
Maandag - vrijdag , ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond
Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13
www.kapsalongejanca.nl

Aandacht geeft kwaliteit

Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

Voor barbecue, warm of koud
buffet, partytenten, servies,
tapinstallatie
ALLES OP HET GEBIED
VAN THUIS SERVICE,
VOOR ELK FEESTJE

Aan alle verenigingen in Koekange
De Belangenvereniging Koekange en omgeving heeft 6 vesten aangeschaft
voor verkeersregelaars. Dit verkeersregelaarsvest voldoet aan de nieuwste
eisen,zoals deze zijn gesteld in Regeling Verkeersregelaars. Deze vesten
kunnen bij ons worden geleend t.w. bij Ageeth Heuvelman, De Wilgen
29,tel.451714 of via de mail Heuvelman.J@kpnplanet.nl
De Belangenvereniging Koekange en omgeving

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
BADKAMERVERBOUW
TIMMERWERK
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JW Slomp
De Berken 15
7958 VB Koekange
06 13166412
info@SLOMPbouwwerken.nl
www.SLOMPbouwwerken.nl

Sport
Loopgroep Koekange in het nieuw!
Loopgroep Koekange heeft door
twee sponsoren, Andre Krale van
Krale bouw Koekange en Annemiek
Benning van Mensendieck Meppel,
nieuwe hardloopshirts. Loopgroep
Koekange is een kleine actieve loopgroep die elke dinsdagavond van
19.00-20.00 uur getraind wordt
door een gecertificeerde train(st)er.
Er wordt gestart aan de Sportlaan thv
korfbal vereniging KIA. Nieuwe hardlopers zijn van harte welkom voor
een gratis proeftraining!
Voor meer informatie:
loopgroepkoekange@gmail.com.

Aan alle ‘rijpe vrouwen’ van Koekange
Wij hebben in Koekange een ontzettend fijn gymnastiekgroepje. We doen
hele goede oefeningen om onze spieren en konditie te stimuleren en te
onderhouden..... Dat is wel fijn en ook belangrijk. Je voelt je dan goed en
het is ook vaak een vrolijke boel... Vooral als we nog een balspel doen en er
gaat dan weer eens van alles mis.
Het is ook bekend dat lekker lachen op z’n tijd ook erg goed voor ons is.
Dus kom eens kijken of het wat voor
je is! Je bent van harte welkom!! We
komen van diverse “windstreken” naar
De Schakel, De Stapel, Koekangerveld
en Veeningen. Het is van 9 uur tot 10
uur elke dinsdagmorgen.
Tot ziens dan! Groet van alle aktieve
vrouwen uit Koekange en omstreken.
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Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw










NIEUWBOUW
 


VERBOUW




ONDERHOUD


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

06 55504826
VOEGBEDRIJFSCHOO@KPNMAIL.NL
WWW.VOEGBEDRIJFSCHOO.NL

A A N N E M I N G S B E D R I J F

GRONDWERK
STRAATWERK: SIERBESTRATING
MACHINAAL BESTRATEN
AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE
SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S
VLONDERS EN VERANDA’S
TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN
LIGHTS LED VERLICHTING VOOR UW TUIN,
BESTRATING OF OVERKAPPING

Energieweg 3, Nijeveen
Tel. 06 54 32 64 05
www.andrehopman.nl info@andrehopman.nl
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ook voor sanitair
en onderhoud CV-ketel
Hilco Scheper
Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl

Met de Zonnebloem afdeling de Wolden naar Soldaat van Oranje
Afgelopen woensdag 4 februari is de Zonnebloem afdeling de Wolden met
een aantal gasten naar Soldaat van Oranje geweest. De middagvoorstelling
was speciaal georganiseerd voor gasten van de Zonnebloem en Vier het
Leven georganiseerd. Er waren in Katwijk in totaal zo’n 1000 deelnemers.
Voor onze gasten uit De Wolden en Hoogeveen betekende dit een hele lange
dag.
‘s Morgens rond 9 uur vertrok de liftbus en pas ’s avonds rond 9 uur waren
we weer thuis. Eten en drinken, mede verzorgd door Bakker Steenbergen uit
Ruinen en Coöp Koetsier uit Ruinerwold, gebeurde tijdens de busreis.
Maar het was de moeite allemaal dubbel en dwars waard. Door de meeslepende muziek en het pakkende verhaal waande iedereen zich even in een
andere wereld. Wat hebben we allemaal genoten van deze fantastische en
vooral indrukwekkende musical.
Mocht u nu ook denken ik zou ook wel eens naar een musical, toneelvoorstelling of film willen, laat het ons dan weten. Voor aanmeldingen of meer
informatie kunt u contact opnemen met Martha Buwalda, telefoonnummer
0528 – 852171 of aanmelden via ons e-mailadres Zonnebloemdewolden@
hotmail.com.
Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers om onze gasten thuis te bezoeken
en/of te begeleiden tijdens activiteiten of bestuursleden. Mocht u hierover
meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met onze secretaris
Albertje Ridderman tel 06-20949265 of per e-mail: Zonnebloemdewolden@
hotmail.com.
Voor meer informatie over de Zonnebloem in het algemeen zie http://www.
zonnebloem.nl.

Gas
Dak/Zink
* Electra
*
*
CV
Aardwarmte
* Water
*
*
* Zonne energie * Nen 3140 Keuring

Tel. 06 - 134 717 84
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- 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

“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

E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl

Deze week bij

Grote krenten- of
rozijnenwegge van 6,95
10 roomboterpunten

595
95
nu 3

nu

Alle soorten oerbrood
licht of donker

per stuk

195

Onze broden van 1.40 zijn vrij van
e-nummers, zijn vegetarisch, bevatten geen
melk of lactose meer en is veganistisch!!!

zonne-energie

De Berken 11
Koekange
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op de minimarkt in Koekange

Sinds december 2014 is Koekange weer een ondernemer rijker

Pedicure Praktijk Jomas opende in december 2014 haar deuren. Eigenaresse Sabine ter Meer is een jaar geleden begonnen met haar opleiding pedicure. “Het is altijd mijn droom
geweest om iets met handen of voeten te gaan doen, maar
omdat wij er in het verleden de ruimte niet voor hadden is
er nooit iets van gekomen. In februari 2013 zijn wij de trotse
eigenaren geworden van een mooie ruime woning met daarin een
prachtige
Sinds
december 2014 is Ko
praktijkruimte. Dus voor mij was de keuze snel gemaakt om met
de opleiPedicure
Praktijk Jomas o
Sabine
ter Meer is een jaar
ding pedicure te gaan beginnen. Deze opleiding heb ik inmiddels
afgerond
altijd mijn droom geweest om
en ben ik gediplomeerd pedicure.
er in het verleden de ruimte
wij de trotse eigen
Ik vind het heel leuk om met mensen om te gaan, en mensen 2013
die zijn
voetproeen prachtige praktijkruimte
blemen hebben te helpen.
opleiding pedicure te gaan b
Verder heb ik mijn vakgebied inmiddels uitgebreid en ben ik in het
bezit vanpedicure.
ik gediplomeerd
Ik vind het heel leuk om me
diverse certificaten
hebben te helpen.
U kunt bij mij ook terecht voor:
- Body sugaring
Verder heb ik mijn vakgebie
certificaten
Dat is op een natuurlijke manier ontharen van o.a. onderbenen,
oksels,
U kunt bij mij ook terecht vo
wenkbrauwen enz.

Body sugaring
- Gelpolish
Dat is op een natu
wenkbrauwen enz.
Dat is een nagellak die op uw eigen natuurlijke nagel wordt aangebracht

Gelpolish
maar met de kwaliteit van gel, deze nagellak wordt onder een UV/LED
Dat is een nagellak
lamp uitgehard, perfect afgewerkte nagels die wekenlang glanzend
enkwaliteit va
met de
uitgehard, perfect a
krasvrij blijven.
blijven.
Deze gelpolish kan in verschillende kleuren of een french manicure
met
Deze
gelpolish kan
eventueel een nail
eventueel een nailart worden aangebracht.

Cosmetische voetb
- Cosmetische voetbehandeling
Dit is een heerlijke
Dit is een heerlijke ontspannende voetbehandeling die bestaat uit:
een verzorg
voetenbad,
een voet-/onderbe
voetenbad, verzorgen van nagels en nagelriemen, voetscrub, voetmasker
en een voet-/onderbeenmassage.

Pedicure Praktijk Jomas is
afspraken kunt u bellen met
Openingstijden
: Maandaga
te
Koekange.
uur en donderdag en vrijdag

Pedicure Praktijk Jomas is gevestigd aan de Dorpsstraat 84
Voor afspraken kunt u bellen met 06-15102936.
Openingstijden: Maandagavond, dinsdagavond en woensdagavond van
19.00-22.00 uur en donderdag en vrijdag van 08.30-17.00 uur.

U kunt De Koegang ook op internet lezen:
http://kleen.nl/regiobladen/de-koegang/
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Sponsorbijeenkomst v.v. Vitesse’63
Op 28 januari was het dan zover. Om 18.30 uur stond de bus van Ten Heuvel
Tours gereed bij de kantine van Vitesse’63 in Koekange om vervolgens afgeladen vol met vele sponsoren van Vitesse’63 af te reizen naar Meppel. Richting
Meppel ging de rit nog langs de naburige dorpen Oosteinde, Ruinerwold en
uiteindelijk naar Meppel om daar voor de deur van medesponsor en organisator Herberg het Plein te parkeren en de gasten uit te zetten.
Bij binnenkomst in de gezellige Herberg werden we begeleid naar de bovenverdieping die compleet was gereserveerd voor deze avond. Enkele sponsoren waren op eigen gelegenheid gekomen en sloten zich aan bij de rest van
het gezelschap. Nadat een ieder zijn of haar jas had opgehangen kon men
alvast genieten van een kop koffie of een ander drankje.
Nadat iedereen binnen was heeft Hans Gräler, bestuurslid sponsorzaken, de
sponsoren allemaal hartelijk welkom geheten op deze unieke avond. Hans
gaf aan dat we eerst wat konden drinken om vervolgens de inwendige mens
te voorzien van allerlei lekkernijen welke voor ons klaar stonden. Het menu
bestond uit diverse stampotten incl. de benodigde zuren, worsten en spekkies, dit zoals het bij een stamppotbuffet hoort. Het was heerlijk en een ieder
heeft het zich dan ook goed laten smaken.
Terwijl iedereen nog lekker zat na te tafelen gingen we langzaam over in de
gastspreker van de avond en dat was niemand minder dan John van Zweden.
John is mede-eigenaar van Premier League club Swansea City! John heeft zijn
verhaal verteld hoe hij in dit avontuur is gerold, het is werkelijk een fantastisch verhaal om te horen. John is een echte Hagenees en zo werd het verhaal
ook verteld, dit maakt het nog net wat smakelijker natuurlijk. Na afloop van
het verhaal kon men vragen stellen en ook in gesprek gaan met John.
Na de voordracht van John van
Zweden hebben we nog gezellig gesproken met elkaar en
her en der nog weer connecties
gelegd voor de toekomst. De
avond liep op zijn einde, maar
zoals we gekomen zijn gingen
we ook weer huiswaarts, namelijk met de bus van Ten Heuvel
Tours die een ieder weer veilig
heeft thuis gebracht.
Er werd aandachtig geluisterd.
Ik wil namens het bestuur van
Vitesse’63 alle sponsoren, in
welke vorm dan ook, bedanken voor de aanwezigheid op deze avond en de
steun in het verleden en ik hoop natuurlijk ook in de toekomst.
Jurrian Barelds, voorzitter
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Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange
Hallo Hommels van Koekange!
De voorjaarsvakantie is bijna weer in aantocht en er staan weer leuke activiteiten op het programma.
Voor de jongste Hommels organiseren wij een uitje naar Zippa Zebra in
Hoogeveen. We gaan hier op woensdagochtend 25 februari van 10.00 –
12.30 uur naar toe. Dit feest is voor kinderen t/m groep 3.
We verzamelen om 09.30 uur in de Bernhardlaan (bij De Rozebottel). Vertrek
is om 09.45 uur. Ga je ook mee? Wij verwachten dat je onder begeleiding
van een volwassene bent.
Op donderdag 26 februari van 19.00 – 21.00 uur gaan we met de grote
Hommels (groep 4 t/m 15 jaar) een avondje BOWLEN in Hoogeveen!! We
verzamelen om 18.30 uur in de Bernhardlaan. We hopen jullie allen te zien!
Opgeven kan via: svdehommel@hotmail.com. Uiterlijk opgave datum:
Zondag 22 februari.
Groetjes, Speeltuinvereniging De Hommel

Openingstijden
in de voorjaarsvakantie
(voorjaarsvakantie 23 t/m 27 februari)

Donderdag 26 febr. 09.00-21.00 uur
en op

Zaterdag 28 febr. van 09.00-12.00 uur
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WASMACHINE STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Uw installateur op het gebied van:
Uw installateur op het gebied van:

gas water elektra
gas water elektra
verwarming
airco
verwarming
airco
zink- en koperwerk
zink- en koperwerk
EPDM
EPDM dakbedekking
dakbedekking
duurzame
energie
duurzame
energie

BEL DIRECT

0522 - 252654
Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB Meppel
ELECTROWORLD.NL

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. 451308.
Te koop: Openhaardhout in grote zakken - Amerikaans eiken - gedroogd.
Lange brandduur - vaste lage prijs van € 5 per zak - Monique Dokter De Wijk
06-83351006.

Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
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Informatie
Alarmnummer:
112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Huisartsenpraktijk Koekange
Meidoorn 16-15, Koekange		
Telefoon
www.koekange.praktijkinfo.nl
Fax:
apotheekkoekange@kpnmail.nl

0522-451236
0522-451103

Openingstijden apotheek
8.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur. Koffiepauze 10.15-10.30 uur.
Als u herhaalmedicijnen voor 15 uur bestelt, staat het de eerstvolgende
werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar.
Afspraak maken voor het spreekuur: 8.00-10.00 uur
De mogelijkheid bestaat om de medicatie op dinsdag en vrijdag te laten
bezorgen. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. U dient wel thuis
te zijn tussen 14.00 en 16.00 uur.
Telefonisch spreekuur:
Voor het telefonisch spreekuur kunt u een afspraak maken bij de assistente.
U wordt dan op een afgesproken tijd teruggebeld.
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.
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:
Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel: 451511
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384
c.b.s. Joh. Frisoschool:
c.b.s. Harm Vonckschool: Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold, tel.: 451483
Politie de Wolden:

0900-8844 (Geen spoed)

www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders
Informatie en nieuws over Koekange is voortaan ook te vinden op de
website www.koekange.info
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Agenda
18 feb. De Koegang nr. 4
18 feb.	Tuinkring Koekange; Onderh. klein gereedschap bij Jan S. - 14.00 uur
18 feb.
Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
19 feb.
Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
22 feb.	Labyrint-festijn met Sig Lonegren, de Veldhoek Koekangerveld 10.00-16.00 uur
27 feb.
Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
27 feb.
Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
4 maart De Koegang nr. 5
4 maart Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
5 maart Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
10 maart Klaverjassen Berghuizen - aanvang 20.00 uur
12 maart Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
13 maart Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
17 maart Lezing De arme kant van Nedeland; PCOB
18 maart De Koegang nr. 6
18 maart Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
19 maart Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
21 maart	Tuinkring Koekange; Naar de Stekkentuin (helleborusdagen) te Espel
- vertrek 10.00 uur bij de Spar
26 maart Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
27 maart Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
28 maart Hemmeltied van radio Drenthe - De Schakel -10.00-12.00 uur
31 maart Klaverjassen berghuizen - aanvang 20.00 uur
1 april De Koegang nr. 7
1 april Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
2 april Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
9 april Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
10 april Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
15 april De Koegang nr. 8
Iedere zondag	
Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41 a,
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 - 1 okt. t/m mrt.19.00-20.00 uur - 1 april t/m
sept. 19.30-20.30 uur
Iedere week op wo. M.B.v.O gymgroep - De Barg’n Berghuizen - 9.30-10.15 uur
Iedere week op wo. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo
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
• De brievenbus in de SPAR supermarkt
Volgende uitgave
4 maart 2015
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 26 februari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

