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De formatie Trust trad op vrijdag 13 maart op in de kerk van Koekange.
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Koekange
22 maart 9.30 uur
Ds. L.J. Oomkes
Meppel
29 maart 9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		
				

5e zondag 40 dgn
6e zondag 40 dgn
PalmPasen

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
22 mrt
11.00 uur Ds. De Haan
Zwolle
15.30 uur Ds. Hidding
Bunschoten			
29 mrt
11.00 uur Ds. De Vries
Hattem
15.30 uur Ds. V.d. Jagt
Dalfsen
Gereformeerde
22 maart 10.00
29 maart 10.00
14.30

kerk, Berghuizen
uur Ds. J.W. Muis
uur Ds. J.W. Muis
uur

Vespers veertigdagentijd 2015
Zondag 22 maart
19.00 uur		 Vrijgemaakte Kerk in Koekange
Psalm 42			 Ds. M. van Rijswijk
‘Mijn ziel dorst naar God’
Zondag 29 maart
19.00 uur		 Herv. Gem. Blijdenstein
Psalm 129			 Ds. R. Kloosterziel
‘Genoeg ben ik gekleineerd’

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
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Mob.
06 2513 6069
Mob. 06 2513
6069
ERKEND

ERKEND

BETERE SCHILDER
BETERE SCHILDER

Stukje natuur zilvermeeuw
Windkracht zeven. Het mag ook acht zijn. Het waait in ieder geval stevig.
Een goede gelegenheid voor een flinke strandwandeling, tenminste als het
droog blijft. Bij elke windvlaag waait er weer wat zand of zeewater in je haar.
Behalve andere mensen zijn er weinig andere levende wezens te bekennen.
Maar plotseling komt er een zilvermeeuw langs vliegen. Soms zwenkt hij in
vliegende vaart even opzij om vervolgens moeiteloos verder te vliegen. En
dat allemaal tegen de wind in!
De zilvermeeuw is een ware meester in de vliegkunst. Zijn lange en smalle
vleugels lijken niet voor niets op die van een zweefvliegtuig. Of beter gezegd,
de vleugels van een zweefvliegtuig lijken op die van de zilvermeeuw. Voor
vogels die veel tijd in de lucht doorbrengen, zijn dergelijke vleugels erg
geschikt vanwege de aerodynamische eigenschappen. Denk bijvoorbeeld
aan albatrossen of gierzwaluwen, die het grootste deel van hun leven in de
lucht doorbrengen en ook lange smalle vleugels hebben.
Om de zilvermeeuw te kunnen zien, hoef je tegenwoordig niet meer naar de
kust. Zelfs ver landinwaarts is hij een algemene verschijning. Zo zie ik hem
regelmatig op weg naar mijn werk in een weiland rondlopen. Op zoek naar
regenwormen of emelten. Vaak in gezelschap van de sterk op hem gelijkende stormmeeuw. De zilvermeeuw springt er echter qua grootte bovenuit, hij
is bijna twintig centimeter langer. Beide meeuwensoorten zijn vrijwel geheel
wit, met uitzondering van de zilvergrijze rug en vleugels. De vleugelpunten
zijn zwart met witte vlekken. De verschillen tussen beide soorten zitten
vooral in de kleur van de poten en snavel. Bij de zilvermeeuw zijn de poten
roze en de snavel geel, bij de stormmeeuw zijn beide geelgroen.
Deze overeenkomsten en verschillen gelden alleen voor volwassen exemplaren. Onvolwassen zilvermeeuwen hebben een geheel andere verenkleed.
In hun eerste levensjaar zijn ze volledig bruingevlekt. Ze lijken dan veel op
andere jonge grote meeuwensoorten, zoals de grote en de kleine mantelmeeuw. Over een periode van vier jaar verandert het bruingevlekte verenkleed geleidelijk naar dat van een volwassen.
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… 		

Désiré Kollen,
atelierhoudster aan de Eggeweg

Het bord met ‘atelier’ en het rek met beschilderde panelen in de tuin van
Eggeweg 40 roept bij passeren direct nieuwsgierigheid op. De boerderij
is het domein van Hans en Désiré Kollen en hun kinderen. Sinds drie jaar
wonen ze in Koekange. “Eigenlijk zijn we hier toevallig terecht gekomen”,
bekent Désiré. “Ik ben van origine Meppelse, maar toen ik afstudeerde kreeg
ik al snel een baan als juf in de Randstad. Op een gegeven moment verlangden we eigenlijk wel weer terug naar de omgeving waar onze roots lagen.
We gingen in Staphorst wonen. Na 20 jaar daar gingen we op zoek naar
iets groters. Een collega wees me op dit huis en zodoende kwamen we hier
terecht”, vertelt ze.
Al bij binnenkomst in de woonboerderij wordt duidelijk waar de talenten van
Désiré liggen. De ruime woonkamer is fraai gedecoreerd met zelf gemaakte
werken. “Een jaar of zestien geleden deed ik mee aan een schilderworkshop.
Dat vond ik toen zo leuk dat ik zelf doorging. Steeds vaker vroegen kennissen of ik niet eens wat voor hen wilde maken. Daarna kwamen weer bekenden van die kennissen. Zo is die hobby gegroeid”, legt ze uit.
Noorwegen is de grote liefde van de familie Kollen. Al jaren bezoeken ze het
Scandinavische land regelmatig. “In Noorwegen is alles van hout gebouwd
en bij hoog water raken er nog al eens wat planken los. Die spoelen dan
aan op eilandjes voor de kust. Met een bootje gaan we dan op zoek naar
die planken. Hoe verweerder, hoe mooier. Voor mij is echt elke plank uniek.
Maar we nemen ook allerlei andere stukken hout mee. Vaak zie ik meteen al
wat ik er van wil maken. Met een bootje vol gaan we dan terug richting ons
huisje. Vervolgens zagen we daar die planken al in stukken en maken we er
panelen van. Ik schilder ook in Noorwegen. Die panelen worden dan aan een
winkel daar geleverd”, vertelt Désiré.
De overige panelen gaan achterin de auto mee naar Nederland. “Die beschilder ik dan thuis, waarna ik ze uitstal in m’n atelier. Ook beschilder ik panelen
op verzoek. Bijvoorbeeld van een koe die zoveel liter melk gegeven heeft,
een huisdier of een naambordje voor bij de deur. De prijs zit tussen de € 8
en de € 55 euro, dus ook voor verjaardagscadeautjes kun je bij mij terecht.
Op verzoek geef ik schilder- of kleiworkshops. Het woord ‘atelier’ brengt al
snel het etiket ‘duur’ met zich mee, maar bij mij kun je echt voor heel veel
gelegenheden terecht”, geeft ze aan.
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“Mijn man en ik staan ook regelmatig op fairs. Hij rookt dan zalm en ik sta
er met een standje met m’n panelen. Die markten zijn echt door het hele
land. We maken er dan samen een dagje uit van. Het voelt net als kamperen. Omdat ik ook nog lesgeef op een basisschool is het schilderen echt een
hobby. Maar wel een die erg uit de hand gelopen is”, bekent ze. “Ik vind de
combinatie van het voor de klas staan en het creatief bezig zijn ideaal”.
“Ik heb het idee dat nog niet veel Koekangers mij en mijn werk kennen. Ik
probeer wat meer reclame te maken en ik organiseer op zaterdag 18 april
van 10:00-17:00 uur. Iedereen kan vrijblijvend eens komen kijken, een hapje
en drankje staat klaar. Ook geldt dan een korting van 10% op alle panelen.”
Jan Willem Krale
jwkrale@hotmail.com

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
- onderhoud en reparatie
van alle merken auto’s
- aircoservice
zonne-energie

De Berken 11
Koekange

Dorpsstraat 17
7958 RK Koekange

T. 0522 451748
F. 0522 452687

E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl
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Pannakooi
Vrijdag 20 februari, net vóór de voorjaarsvakantie, was het
dan zover; er wordt een pannakooi op het schoolplein van
de Prins Johan Frisoschool in Koekange geplaatst.
De kinderen hebben er lang naar uit gezien en er uitgebreid over gesproken
in de leerlingenraad. Waar moet de pannakooi worden geplaatst, wie gaat
dat doen en misschien wel het belangrijkste; wie gaat dat betalen?
De oplossing werd uiteindelijk gevonden, mede dankzij de hulp van
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland. Uiteindelijk is het een prachtig
geheel geworden. Ook een eigen bijdrage aan het opknappen van het plein
staat op het programma, door het opzetten van een paasbrodenactie. De
kinderen zijn er maar wat blij mee en er wordt al volop geoefend.
Met panna wordt bedoeld dat je de tegenstander door de benen speelt.
Hoe lang het zal duren, voordat de
kinderen er zelf achter komen dat
niet de hele groep in de kooi aan het
voetballen moet, maar enkel twee
personen tegen elkaar, of twee tegen
twee, om zodoende ook panna’s te
kunnen maken? Wij zullen het zien.
Volop actie en plezier in de pannakooi!

Pokertournooi 2015
De activiteitencommissie van dorpshuis de Schakel organiseert op 28 maart
een Pokertournooi.
Ontvangsten inschrijving 19.30 uur en begin tournooi 20.00 uur
Opgeven is mogelijk via inschrijving op www.pokerlexie.nl of bij Sander 06
51070508.
Hou je niet van pokeren maar wil je wel een avondje gezellig uit? Kom dan
de deelnemers aanmoedigen!
Tot kiekes op 28 maart.

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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Ook ervaring met begeleiden
van volwassenen

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

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

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

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Oratorium ‘De Kruisiging’
Het projectkoor van CGZ ‘Excelsior’ te Diever onder leiding van Jan Willem
van Holst gaat twee uitvoeringen verzorgen van ‘De Kruisiging’, te weten in
Diever en in Koekange.
Al in 1887 werd het lijdensevangelie op muziek gezet door John Stainer
en kreeg het als titel: ‘The Crucifixion’. Deze compositie werd heel bekend
en door vele koren uitgevoerd. In 2012 heeft Hans de Ruiter het werk van
Stainer in het nederlands vertaald. Intentie en zeggingskracht zijn niet verloren gegaan; de tekst komt eerder dichterbij. Een geweldig oratorium om
met projectkoor uit te voeren. De zeven kruiswoorden van Jezus maken deel
uit van het geheel en worden op indrukwekkende wijze door de mannen vertolkt. De muzikale ondersteuning berust bij de jonge, veelbelovende organist Jaap de Kok, terwijl Annejaap Soldaat uit Anjum (tenor) en Henk Brouwer
uit Urk (bas-bariton) de solopartijen voor hun rekening nemen.
De uitvoeringen vinden plaats op zondag 29 maart in de Kruiskerk,
Kruisstraat 1a te Diever; aanvang 19.15 uur en op vrijdag 3 april in de
Protestantse kerk, Kerklaan 20 te Koekange; aanvang 19.30 uur. De entree
voor beide avonden is gratis, wel wordt er een collecte gehouden.
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Bedankt
Hartelijk dank voor de belangstelling, kaarten en attenties bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.
Met vriendelijke groeten,
Rienie Kuijer

Voortgangsbericht Glasvezel De Wolden
Aftrap informatieavonden groot succes!

Afgelopen 3 maart hield Glasvezel De Wolden in het voormalig gemeentehuis in Ruinerwold de aftrap van de informatieavonden in de vorm van een
speciale thema-avond over het belang van Glasvezel voor de gemeente De
Wolden. Deze avond is zeer goed bezocht, de oude vergaderzaal van het
voormalig gemeentehuis was tot de laatste stoel gevuld!
Deze thema-avond werd georganiseerd rondom het ondertekenen van
een samenwerkingsovereenkomst tussen de gebiedscoöperatie ZuidwestDrenthe en het bewonersinitiatief Glasvezel De Wolden. Deze beide organisaties zijn ontstaan uit een maatschappelijk bewustzijn dat er in onze regio
meer mogelijk is dan door de traditionele grote bedrijven wordt gedaan.
Bewoners nemen het heft in eigen hand!
Voorzitter van Glasvezel De Wolden, Gerhard Kippers, onderstreepte dat nogmaals toen hij de avond met een korte toespraak opende. Hierin stelde hij
dat we niet in een tijdperk van verandering leven maar in een verandering
van tijdperk.
Marga Kool, bestuursvoorzitter Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe en
Gerhard Kippers, voorzitter Glasvezel De Wolden, tekenden een samenwerkingsovereenkomst. Hierdoor wordt Glasvezel De wolden ontlast en kunnen
wij er voor u zijn. Want wij doen dit alles met één doel: glasvezel voor en
door bewoners tot bij u in huis. Houd u plek vrij in uw agenda voor de voorlichtingsavond bij u in de buurt en mis het niet!
De eerstvolgende informatieavonden zijn:
23 maart Oosteinde
19.30 uur
1 april Drogteropslagen
20.30 uur
7 april Echten
20.30 uur
9 april Fort
20.30 uur
14 april Ruinerwold
20 april Koekangerveld
22 april Zuidwolde ondernemersavond 21.00 uur
22 april Koekange
20.45 uur
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van Glasvezel
in De Wolden?
Meldt u aan voor de nieuwsbrief op: http://glasvezeldewolden.nl
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Openingstijden:
Maandag - vrijdag , ook in de avonduren

ook voor sanitair
en onderhoud CV-ketel
Hilco Scheper

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

Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl

Zwerfvuilactie in Koekange en Koekangerveld

Op vrijdagmiddag 27 maart a.s. organiseert de Belangenvereniging Koekange
e.o. samen met De Rozebottel, de Johan Friso school en de gemeente een
zwerfvuilactie. De leerlingen uit groep 7 en 8 van beide scholen gaan om
13.30 uur met een vrijwilliger op pad. De gemeente heeft voor handschoenen, vuilnisgrijpers, vuilniszakken en afvoer van het afval gezorgd. Wij
hebben alle straten van Koekange en Koekangerveld verdeeld en die krijgen
bezoek van de 37 leerlingen en 10 vrijwilligers. Om 14.40 uur wordt al het
opgehaalde zwerfvuil verzameld en door de gemeente opgehaald. Daarna
worden de leerlingen en de vrijwilligers getrakteerd op het schoolplein van
De Rozebottel. We gaan er vanuit dat Koekange en Koekangerveld er na deze
actie opgeruimd uitzien.
Belangenvereniging Koekange e.o., De Rozebottel en de Johan Friso school.

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
BADKAMERVERBOUW
TIMMERWERK

JW Slomp
De Berken 15
7958 VB Koekange
06 13166412
info@SLOMPbouwwerken.nl
www.SLOMPbouwwerken.nl
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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

Palmpaasoptocht
Zaterdag 28 maart zijn de paashazen weer in ons dorp en zullen we de jaarlijkse Palmpaasoptocht houden, de optocht zal dit jaar ‘s ochtends zijn, we
starten om 10 uur vanaf het dorpshuis.
De palmpaasoptocht wordt georganiseerd door Dorpsbelangen Koekange,
Dorpshuis de Schakel, Ondernemersvereniging en de vrijwilligers van het
kinderclubwerk.
Onder begeleiding van de Bergklanken en onze paashaas lopen we een half
uurtje door het dorp.
Na afloop zullen we een aantal leuke spelletjes gaan doen en zijn er andere
gezellige activiteiten, zoals “Hemmeltied” in het dorpshuis.
We hopen dat jullie allemaal komen, dan maken we er een
gezellig paasfeestje van!
Graag een kleine bijdrage per kind: € 2,Met vriendelijke groet,
De paashaas
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Samen spelletjes doen met de Zonnebloem
Op donderdag 2 april 2015 organiseert de Zonnebloem, afdeling de Wolden,
een spelletjesmiddag in Veeningen.
Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:
We zijn vanaf 13.30 uur van harte welkom in het Dorpshuis ‘t Markehuus,
Dorpshuisstraat 43, 7924 PP Veeningen.
We beginnen met een kopje koffie of thee met wat lekkers. Daarna kan iedereen beginnen met spelletjes. Wij zullen ervoor zorgen dat er verschillende
gezelschapsspelen aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan kaarten, Mens
Erger Je Niet, Yathzee, Rummikub enz.
Maar mocht u geen zin hebben om een spelletje te doen en alleen maar
gezellig willen kletsen mag dat natuurlijk ook.
Omdat spelletjes doen dorstig maakt krijgt u tussendoor nog een kopje koffie/thee en iets anders te drinken. Rond 16.00 uur sluiten we de middag af.
De kosten bedragen € 6,50 per persoon. Betalen bij de zaal in Veeningen.
Wilt u gepast geld meenemen? U kunt zich tot 26 maart 2015 aanmelden.
Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met:
Martha Buwalda: 0528 - 852 171 of Alie Schieving: 0522 - 481 838.
Daarnaast willen wij u nog wijzen op de mogelijkheid om met een paar
personen of alleen met een vrijwilligster iets te ondernemen. Dit kan als u
bijvoorbeeld graag een keertje naar een toneel-, muziek- of filmvoorstelling
wilt. Ook biedt de Zonnebloem diverse voorstellingen. Maar misschien vindt
u het wel leuker om naar een museum of dierentuin te gaan. (Bijna) alles is
mogelijk. Laat het ons weten en wij kijken wat wij voor en met u kunnen
doen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martha Buwalda tel
0528 – 852171.

Zaterdag 21 maart a.s. groots Showconcert in sporthal de
Slenken de Wijk

met medewerking van Diep Triest en de Koninklijke Muziekvereniging Apollo

A.s. zaterdag 21 maart geeft de Koninklijke Muziekvereniging Apollo uit De
Wijk een groots Showconcert met de band DiepTriest uit Groningen. Dit concert staat geheel in het teken van Hollandse Meezingers in een stevig jasje.
Een unieke combinatie van orkest en Smartlappenband!
Via de website www.apollodewijk.nl zijn kaarten te bestellen. De kaarten
kosten slechts € 12,50 per stuk. Donateurs en Vrienden van Apollo betalen
€ 10,00. Apollo verwacht met dit bijzondere concert een breed publiek aan
te trekken. Van jong tot oud, iedereen zal meezingen met alle Nederlandse
Hits die voorbij komen.
Kijk voor meer informatie op www.apollodewijk.nl en kom zaterdag 21
maart naar de sporthal de Slenken in De Wijk aanvang 20:00 uur!
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Party service
H. Koetsier
Dorpsstraat 26 Koekange T 0522-451331

www.sparkoekange.nl
WAT JE
DICHTBIJ HAALT,
IS LEKKER.
Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

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

e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl

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

Komt allen naar de uitzending van Hemmeltied
Op zaterdag 28 maart komt het programma Hemmeltied van radio Drenthe
dus van 10.00 tot 12.00 uur naar Koekange. In de grote zaal van dorpshuis
De Schakel zullen de Historische Vereniging en de Activiteitencommissie
van De Schakel de strijd aanbinden. Het spel bestaat uit 3 onderdelen: een
zo hoog mogelijke toren bouwen, vragen beantwoorden en een lied verder
zingen, wanneer de muziek stopt. Kom de 2 groepen aanmoedigen. Ook
zullen tijdens de uitzending 8 plaatselijke gasten geïnterviewd worden door
Hennie Kuijer en Harm Dijkstra. In de grote zaal zullen tevens het Rode Kruis,
de Historische Vereniging, het Kinderclubwerk Koekange, het BuurtteamWest, van Welzijn De Wolden en de Belangenvereniging Koekange e.o. zich
via stands presenteren. De Bergklanken zullen na de Palmpaasoptocht
nog voor een muzikale noot zorgen. Op het Buurtplein van De Rozebottel
zijn er activiteiten voor jong en oud t.w. korfschieten en doelschieten. De
Belangenvereniging biedt U gratis koffie of thee aan en voor de kinderen is
er ranja. Ook zullen er knieperties gebakken worden en die zijn ook gratis.
Dus komt allen. Het wordt vast een gezellige morgen.
De Belangenvereniging Koekange en omstreken
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Voorjaarsmarkt
In ontmoetingscentrum De Havezate, De Wijk is op 21 maart de voorjaarsmarkt. De markt is geopend van 11.00-15.30 uur, entree gratis.
Naast diverse kramen en demonstraties zijn verschillende workshops te
volgen:
- kookworkshop mini sushi, kosten € 10,- per persoon
- armband maken in Chan Luu stijl, kosten € 5,- per persoon
- paasstukje maken, kosten € 7,50 per persoon
De workshops worden gegeven om 11.30 uur, 12.30 uur, 13.30 uur.
Opgave voor 19 maart bij De Havezate, 0522-444 200 of mail naar jolandakalter@welzijndewolden.nl.

Coördinator gezocht
De afdeling Meppel e.o. van Humanitas zoekt een enthousiaste vrijwilliger
voor de coördinatorfunctie van de werkgroep Steun aan Ouders.
Deze werkgroep biedt gezinnen met jonge kinderen een luisterend oor en
steun bij de opvoeding.
De vrijwilligers hebben ervaring met opvoeden en zijn door Humanitas
geschoold.
De coördinator zorgt o.a. voor kennismakingsgesprekken met de deelnemers, koppeling van een vrijwilliger en een deelnemer en verzorgt regelmatig groepsbijeenkomsten met de vrijwilligers.
De coördinator en de vrijwilligers worden ondersteund door het afdelingsbestuur en een professionele kracht van de landelijke vereniging.
Voelt u zich aangesproken of wilt u meer informatie dan kunt u bellen met
de secretaris (0522-443210) of mailen naar meppel@humanitas.nl.

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

Tel. 06 - 134 717 84
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Drogterpad
Op zaterdag 21 maart wordt in Fort (gem. De Wolden) het Drogterpad
geopend.
Dit wandel/fietspad loopt langs de Drogterweg door een bossingel richting
Zuidwolde en is ca. 1200 m lang.
Dit pad is aangelegd in opdracht van Streekbelang Fort e.o.
De financiering is ook door het Streekbelang Fort gedaan en voor de benodigde werkzaamheden hebben vele vrijwilligers uit Fort de handen uit de
mouwen gestoken.
Dit pad is een hele verbetering voor de mensen die op de fiets of wandelend
richting Zuidwolde gaan. Ook is het een prachtig pad voor de recreatieve
fietser/wandelaar geworden.
De opening vindt plaats in de kom van Fort op de kruising Meeuwenweg /
Drogterweg.
Om 14.30 uur zal wethouder Jan ten Kate van de Gemeente De Wolden de
openingshandeling verrichten.
Ook Fort doet die dag mee aan de NL doedag van het Oranje fonds. Verder
is er die dag bij het dorpshuis de Snikke de Kukeleku markt (plaatselijke
braderie).
Op zaterdag 21 maart genoeg reuring in Fort!

Woldense lokalo’s bekennen kleur
Zoals in zoveel gemeenten bekennen ook veel lokale politici in De Wolden
kleur voor de Provinciale Statenverkiezingen. Zij kiezen massaal voor de
nieuwe lokale partij in Drenthe: Sterk Lokaal.
Op de kieslijst van Sterk Lokaal prijken de namen van Douwe Oosterveen
(nr. 3), Betty Vrielink-Linthorst (nr. 19) en Gerrie Hempen-Prent (nr. 21), alle
drie zijn ook lid van Gemeentebelangen De Wolden. Inmiddels mag Sterk
Lokaal zich verheugen op een groot aantal leden in De Wolden.
Sterk Lokaal is een nieuwe partij aan het provinciale firmament, waarin
diverse lokale partijen in Drenthe de krachten hebben gebundeld. Het initiatief krijgt steun van, onder andere Gemeentebelangen in Borger-Odoorn, De
Wolden, Hoogeveen en Noordenveld plus Belangen Buitengebied Coevorden
(BBC), PLOP Assen en Wakker Emmen.
De reden voor de lokale politici om te kiezen voor Sterk Lokaal is dat zij
vinden dat Sterk Lokaal het beste in staat is om de manier van besturen
van gemeentelijke lokale partijen naar de provincie te brengen. Oosterveen
verwoordt het als volgt: “De Drentse politiek bestuurt de provincie op een
ouderwetse manier, van bovenaf. Sterk Lokaal wil dat, zoals nu al in veel
gemeenten gebeurt, de provincie meer ruimte laat voor initiatieven uit
dorpen en gemeenten, en dat ze minder vanuit de ivoren toren in Assen
bestuurt.”
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Deze week bij

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

10 roomboter kokosblokjes

GRONDWERK

van 3,95

STRAATWERK: SIERBESTRATING
MACHINAAL BESTRATEN

nu

2

95

10 roomboter appelpencees
of appelkruimelrondo’s
van 4,95

nu

395

Brood wordt voor u op de markt
gesneden dusss superverssss!!!

op de minimarkt in Koekange

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

Vereniging voor Volksfeesten te Koekange /
Dorpsfeest Koekange
Op maandag 30 maart a.s. houdt de Vereniging voor Volksfeesten te
Koekange weer haar jaarvergadering. Alle leden en andere geïnteresseerden
worden van harte uitgenodigd om met ons terug te blikken op 2014, de
financiële situatie komt aan de orde en uiteraard het programma voor het
feest in juni 2015 welke gehouden wordt van 14 t/m 20 juni.
Ook zijn er wisselingen binnen het bestuur, zo nemen we dit jaar afscheid
van 3 commissieleden: Klaas Jan van Dalsem, Ageeth Heuvelman en Marcel
Kuik. Gelukkig hebben we een 3-tal enthousiaste inwoners van Koekange
bereid gevonden zitting te nemen in de commissie. Zij zullen op de jaarvergadering worden voorgesteld.
Het programma voor het Koekanger Feest 2015 is in grote lijnen rond, iets
waar we als bestuur in september 2014 al mee begonnen zijn. De details
moeten we nog verder uitwerken, maar het programma kan al wel gepresenteerd worden. Benieuwd naar het programma waaraan u kunt deelnemen,
waar u naar kunt luisteren of als toeschouwer kunt bewonderen? Kom dan
naar de jaarvergadering, aanvang 19.30 uur in Dorpshuis ‘De Schakel’. De
koffie staat klaar!
Namens het bestuur,
Arjan Petter
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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

“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

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

NL doet!
Op 20 en 21 maart is er weer NL DOET van
het Oranjefonds. Dorpshuis “de Schakel”
heeft zich ook aangemeld voor deze actie.
De buitenzijde van Het “Platdakkie” is nodig
toe aan een onderhoudsbeurt.
Er gaan nog steeds heel veel kinderen
naar het Kinderclubwerk en om hen in het
“Platdakkie” nog vele jaren clubwerk te
kunnen bieden, gaan we nu de buitenkant
opknappen.
We hebben € 400,-- van het Oranjefonds
gekregen. Er is al een begin gemaakt met
de voorbereiding van deze klus, maar in de
week van 16 t/m 21 maart hopen wij deze
klus af te maken.
Wij hebben al veel vrijwilligers maar wilt u ook helpen? Dat kan: Vele handen
maken licht werk.
Meld u zich bij Jennie Mulder 06 15255377 of bij Jennie Zwiers 06 29401859.
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Burgemeester De Wolden sluit drugspanden
Panden in De Wolden waar drugs wordt aangetroffen, worden door de burgemeester gesloten. Vanuit de opiumwet heeft de burgemeester deze handhavende bevoegdheid. Het college van B&W heeft ingestemd met beleidsregels
hard- en softdrugs die dit mogelijk maken. Jaarlijks wordt er in De Wolden
ongeveer twee maal een pand aangetroffen waar een handelshoeveelheid
hennep aanwezig is.
De Wolden sluit aan bij de ‘Drentse aanpak’
De Wolden sluit met de nieuwe beleidsregels aan bij een aanpak die door
meerdere gemeenten in Drenthe wordt gehanteerd. Daarnaast sluit de aanpak aan bij een integrale aanpak van drugscriminaliteit door politie, justitie
en gemeenten.
Burgemeester De Groot: “De handel en het vervaardigen van drugs zorgt
voor onveiligheid en overlast en leidt tot criminaliteit. In Drenthe hebben we
afgesproken dat we daar hard tegen optreden. Samen met politie, justitie en
andere gemeenten in Drenthe hebben we hierover afspraken gemaakt waar
ik me graag bij aansluit. Zo krijgt drugscriminaliteit geen kans in Drenthe.”
Wanneer panden afgesloten
In de beleidsregels is vastgelegd dat wanneer er vanuit een pand drugs
wordt verkocht of er een handelshoeveelheid drugs aanwezig is de burgemeester de woning of het bedrijfspand kan laten sluiten of een dwangsom
op kan leggen. Of de burgemeester overgaat tot sluiten of een dwangsom
hangt af van de hoeveelheid drugs. Bij een kleine hoeveelheid, minder dan
50 gram of 5 tot 20 hennepplanten, wordt een dwangsom opgelegd. Bij een
hoeveelheid daarboven wordt het pand voor minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden gesloten. De beleidsregels bieden de mogelijkheid om bij
schrijnende omstandigheden af te wijken.

Bloemenactie peuterspeelzaal De Meidoorn
Beste mensen,
Op donderdag 23 april houdt peuterspeelzaal De Meidoorn weer haar
bloemenactie. De planten worden ook dit haar weer geleverd door Snijder
Tuinplantengroothandel te Balkbrug.
De ouders van de peuterspeelzaal komen op 23 april tussen 17.00 en 20.00
bij u aan de deur met verschillende soorten planten.
Mocht u ons gemist hebben, dan kunt u ook bij de peuterspeelzaal zelf
terecht (bij het Hof van Koekange) voor planten.
We hopen op een goede opbrengst, zodat de peuters weer fijn kunnen spelen en knutselen.
Alvast bedankt namens de oudercommissie
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SLECHT BEELD?

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:
Handbeschilderde panelen van nieuw en aangespoeld hout. Ook naamborden en welkomborden. Alles is geschikt voor binnen en buiten. U hebt
al een leuk plankje vanaf 8 euro. Dus hebt u een cadeautje nodig, kom dan
eens in mijn atelier kijken. Désiré Kollen, Eggeweg 40, Koekange.
Te koop:
Set van 4 winterbanden met velgen
en wieldoppen, 1 wintertje gebruikt,
merk Dunlop, maat 205/55R16.
Prijs 300,- euro. telefoon: 452965

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 maart De Koegang nr. 6
18 maart Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
19 maart Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
20 maart Geo-dropping - Dorpshuis De Veldhoek - 19.30 uur
21 maart Gratis compost
21 maart	Tuinkring Koekange; Naar de Stekkentuin (helleborusdagen) te Espel
- vertrek 10.00 uur bij de Spar
21 maart Voorjaarsmarkt - De Havezate, de Wijk - 11.00-15.00 uur
21 maart Opening Drogterpad - 14.30 uur
21 maart	Benefietconcert Chr. Mannenkoor Steenwijk - Geref. kerk Ruinerwold
- 19.30 uur
21 maart Showconcert - Sporthal de Slenken, de Wijk - 20.00 uur
26 maart Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
27 maart Zwerfvuilactie
27 maart Samen aan Tafel - 11.30 uur 0614252052
27 maart Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
28 maart Palmpaasoptocht
28 maart Hemmeltied van radio Drenthe - De Schakel -10.00-12.00 uur
28 maart Pokertournooi - De Schakel - 20.00 uur
30 maart Jaarvergadering Ver. voor Volksfeesten - De Schakel - 19.30 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
2 april Spelletjesmiddag - Dorpshuis ‘t Markehuus Veeningen - 13.30 uur
2 april Compassie-tonen met Bach - De Veldhoek Koekangerveld - 20-22 uur
3 april Oratorium De Kruisiging - Prot. kerk Koekange - 19.30 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
1 april 2015
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 26 maart 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

