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Presentatie glasvezel in De Wolden in de Schakel woensdag 22 april
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Koekange
3 mei

9.30 uur

Ds. H.E.J. de Graaf

10 mei

9.30 uur

Ds. C.J. Schorer

IJhorst

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
3 mei

11.00 uur

Ds. v. Tuil

15.30 uur

Ds. v. Rijswijk

10 mei HA 11.00 uur

Ds. v. Rijswijk

15.30 uur

Marienberg

Ds. Boersma

Zwolle

Gereformeerde kerk, Berghuizen
3 mei

9.30 uur

Ds. Th. Veenstra

Havelte

10 mei

9.30 uur

Ds. J.G.M. Sijtsma

Epe

Autobedrijf

Gritter
Groot aantal occasions
is te bezichtigen op het internet:

www.garage-gritter.nl
U kunt ook bij ons terecht voor uw
airconditioning service.
Reparatie, onderhoud en het
afvullen van het airco systeem.
Weerwilleweg 1 Koekange
E-mail info@garage-gritter.nl
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“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben
uitvaartverzorger voor Yarden in Meppel
en omstreken. Uit ervaring weet ik dat een
betekenisvolle manier van afscheid nemen
helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun
en inspireer ik u bij het organiseren van een
begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op
0522 251939.
Yarden Uitvaartzorg Reestdal.
Wilt u een overlijden melden? Bel dan
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Stukje natuur argusvlinder

Het zal algemeen bekend zijn dat het niet goed gaat met de grutto in
Nederland. Deze prachtige vogel heeft het moeilijk, vooral omdat het leefgebied op veel plekken te eentonig is. Niet zozeer voor de volwassen vogels,
maar vooral voor de jonge grutto’s. Die hebben voor hun ontwikkeling veel
insecten nodig en die zijn nauwelijks te vinden in weilanden met uitsluitend
gras.
De grutto noemt men wel eens de “koning van de weide”. Dit houdt bijna
automatisch in dat er ook een “koningin van de weide” moet zijn. Volgens
ingewijden is dat de argusvlinder, die in nagenoeg hetzelfde leefgebied
voorkomt als de grutto. Liep het aantal grutto’s sinds 1992 met 49% af, bij
de argusvlinder is dat aantal (helaas) veel groter. Die afname bedraagt een
schokkende 98%!
De argusvlinder is een middelgrote vlinder met een vleugellengte van ongeveer twee centimeter. De bovenkant van beide vleugels hebben een oranje
grondkleur, afgewisseld met donkerbruine strepen. De grondkleur van de
onderzijde van beide vleugels is getekend bruingrijs. De boven- en onderzijde van de achtervleugel zijn voorzien van een rij geringde oogvlekken.
Op de voorvleugel zit een opvallend zwart oog met middenin een witte stip.
Dit oog is zowel aan de onderzijde als de bovenzijde van de bovenvleugels
aanwezig. Door die vele ogen heeft deze vlinder ook zijn naam gekregen.
Het verwijst naar Argus, een monsterachtige reus uit de Griekse mythologie
met honderd ogen.
Het ideale leefgebied voor de argusvlinder bestaat uit open, droge tot vochtige graslanden met veel variatie in vegetatiestructuur en in plantensoorten.
De aanwezigheid van kale grond, stenen, dode boomstronken of andere snel
opwarmende structuren is een vereiste. Zowel de rupsen als de volwassen
exemplaren prefereren warme plekjes in hun omgeving. Daarnaast is in de
directe nabijheid van beschutting in de vorm van struiken, bosschages of
een houtwal nodig. De argusvlinder is soms ook nog wel te vinden in structuurrijke wegbermen met open plekken en opgaande kruiden, maar voor
hoe lang?
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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De Stouwe lanceert Gewoon schoon
De Stouwe heeft samen met Carepool “Gewoon Schoon” ontwikkeld. “Gewoon
Schoon is een alternatief product voor mensen die de huishoudelijke hulp
niet meer vergoed krijgen vanuit de gemeente.
Door de bezuinigingen in de zorg krijgen steeds meer mensen minder of
geen huishoudelijke hulp meer, terwijl zij hier wel behoefte aan hebben.
“Wij vinden het belangrijk dat ouderen zo aangenaam mogelijk oud worden in hun eigen vertrouwde omgeving. De Stouwe helpt daarbij. Ouderen
konden al bij De Stouwe terecht voor maaltijden, zorg en ontspanning.
Met Gewoon Schoon breiden we onze dienstverlening verder uit en springen we in op de behoefte van onze klanten. Als een klant zich aanmeldt
voor Gewoon Schoon dan bemiddelt De Stouwe tussen de hulpvrager en
een betrouwbare particuliere huishoudelijke hulp. Klanten hebben al vanaf
€ 13,75 per uur een betrouwbare en flexibele huishoudelijke hulp.”, aldus
Linda Noppers van het Klantadviescentrum van De Stouwe.
Voor meer informatie: www.gewoonschoon.info.

Autobedrijf en
Tankstation

DE BOO

Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220
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
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Landgoed “Welgelegen”
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

In gesprek met…
Mirjam de Jong, hondenschool Hondenmaatje
Prinsesseweg 17 is het domein van Mirjam
de Jong en haar man Erik. Acht jaar geleden zochten ze als inwoners van Meppel
een vrijstaand huis en kwamen via een
collega van Mirjam in Koekange terecht.
Een dik jaar geleden richtten ze op die
plek hondenschool Hondenmaatje op.
“In het gezin waarin ik opgroeide speelden dieren een belangrijke rol. Thuis hadden we katten, honden, papegaaien, tamme ratten, konijnen, hamsters en
cavia’s. Ik was een kind dat gewonde dieren mee naar huis nam om ze te
verzorgen. Na mijn studietijd kreeg ik een baan op het secretariaat van Het
Erf in Meppel. Toen Erik en ik in Koekange kwamen wonen namen we onze
eerste hond. Toen een tijdje later ook een tweede volgde, was mijn interesse
in het gedrag van honden snel gewekt. Na het volgen van trainingen met
onze eigen honden besloot ik me in 2013 te schrijven aan de academie van
Martin Gaus in Lelystad”, vertelt Mirjam.
Het beginnen van een hondenschool en van haar hobby haar werk maken
is voor Mirjam altijd een droom geweest. “Het was in het begin natuurlijk
erg aftasten. Zou een hondenschool in Koekange wel aanslaan? Omdat ik
rustig wil beginnen heb ik ook niet veel reclame gemaakt. De aanmeldingen
kwamen echter al snel en binnen de kortste keren begon de hondenschool
echt goed te lopen. Mensen komen echt uit de hele omgeving. Ik heb zelfs
cursisten uit Zwolle en Emmen. Dat had ik echt niet verwacht”, bekent ze.
Mirjam geeft verschillende trainingen. “Nu geef ik puppytraining, een basistraining en een behendigheidstraining. Binnenkort start ik met een speciaal
programma voor herplaatsers, honden uit bijvoorbeeld het asiel. De cursussen worden altijd in groepen van maximaal zeven personen gegeven. Ik
schrijf voor elke les altijd een speciaal programma. Zo krijgen de honden
les op maat. De ene hond is natuurlijk drukker dan de andere hond en als
een hond niet goed in z’n vel zit, laat ik hem bijvoorbeeld even wat andere
oefeningen doen. Doordat ik niet met examens werk is de sfeer altijd erg
ontspannen. Baasjes leren niet alleen van mij maar ook van elkaar. Elk probleem wordt besproken. Zo verloopt een les voor elke cursist effectief.”
De hondenschool van Mirjam staat niet stil. “Vorige week heb ik afspraken
gemaakt met de familie Bout. Bij slecht weer kunnen we nu in de manege
terecht. Ik volg zelf nu een opleiding tot gedragstherapeut die ik begin 2016
hoop af te ronden. Dan kun je met al je vragen over je hond bij mij terecht.
Mensen gelukkig maken met hun hond, daar word ik gelukkig van.”
Jan Willem Krale, jwkrale@hotmail.com
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Koekanger Concerten
Op 8 mei geeft het CCK een PODIUM aan Master Studenten van het Prins
Claus Conservatorium: 3 altviolen en een piano!
De altviool is een zeer bijzondere instrument met een prachtige warme
melancholische klank.
Vele componisten, zoals Mozart en Beethoven, hebben speciaal voor dit
instrument werken geschreven en in de 20ste eeuw is het een echt soloinstrument geworden.
Zij allen spelen werken van hun Master Examen repertoire.
Coach: Altvioliste Kon. Concert Geb. Orkest Edith van Moergastel.
Vrijdag 8 mei 2015. Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur.
Kerklaan 20, Koekange. Entree: 5,-. Een kort concert zonder pauze.
Informatie en reserveringen bij Sonja Verkaik, telefoon: 0522 451933/
0612040953, facebook: Koekanger Concerten.

Sterkste man of vrouw van Koekange!
Dit jaar organiseert de feestcommissie tijdens de feestweek de sterkste
man/vrouwcompetitie, onder leiding van, zesvoudig Nederlands kampioen,
Jarno Hams.
Heb jij nou altijd al de sterkste man of vrouw van Koekange willen zijn, geef
je dan op voor 29 mei. Na opgave is er de mogelijkheid om onder professionele begeleiding van Jarno Hams 2 keer te trainen in Hoogeveen.
De strijd om de sterkste man/vrouw vindt plaats op woensdag 17 Juni op het
feestterrein. Voor meer informatie en opgave:
Gerben Gunnink, tel: 06 51052724.

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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WASMACHINE STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Klus- en Timmerbedrijf

BEL DIRECT

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

Kwant

Aanbouw, Verbouw, Tegelwerk,
Badkamers, Stucadoorwerk,
Timmerwerk, Bestrating
06 - 28 79 38 86
06 - 51 64 88 35

Burgernet De Wolden
Inwoners van gemeente De Wolden kunnen zich sinds enkele maanden
aanmelden voor Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband
tussen inwoners, gemeenten en de politie. De achterliggende gedachte is
eenvoudig: hoe meer ogen en oren we gebruiken bij de opsporing van een
vermist persoon of verdachte, hoe groter de kans dat we deze samen vinden.
Burgernet werkt
Inmiddels zijn bijna alle gemeenten in Nederland actief met Burgernet.
Landelijk telt Burgernet bijna anderhalf miljoen deelnemers. Kijk voor meer
informatie op www.burgernet.nl. Mailen kan ook naar burgernet@drenthe.
politie.nl. Bij de receptie van het gemeentehuis in Zuidwolde zijn folders
beschikbaar.
Aanmelden?
Wie ook een actieve rol wil spelen in de veiligheid van zijn of haar woon- en
leefomgeving kan zich nu aanmelden via www.burgernet.nl. Geen internet?
Bij de gemeenten zijn aanmeldkaarten beschikbaar.
Belangenvereniging Koekange e.o.
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Het Bevrijdingsvuur komt naar Koekange
Samen met de Oranjevereniging uit De Wijk, de loopgroepen uit De Wijk
en Koekange en de Belangenvereniging Koekange e.o. regelen we dat
het Bevrijdingsvuur uit Wageningen op 5 mei naar Koekange en De Wijk
komt. De 12 lopers krijgen om 1.00 uur ‘s nachts het vuur en leggen een
afstand van 120 km af. Een hele prestatie!!! Om ongeveer 9.30 uur hopen
ze aan te komen bij de Ned. Hervormde Kerk in Koekange.Daar staat de
Bergklanken opgesteld en samen lopen we via de Kerklaan, Bernhardlaan
en Sportlaan naar het Buurtplein van de Rozebottel. Vanaf 10.00 uur is het
programma als volgt: Welkomstwoord, ontsteken van het Bevrijdingsvuur,
spelen Wilhelmus door de Bergklanken, toespraak door burgemeester De
Groot, overdrachtsmoment monument Werkgroep 40/45 aan de Historische
Vereniging De Wijk/Koekange. Rond 10.30 uur gaan de lopers (inclusief
onze Burgemeester) hardlopend richting De Wijk. Het zou bijzonder leuk zijn
als recreatielopers dat laatste stuk meelopen om in een grote groep aan te
komen bij de molen in De Wijk.
We rekenen op een goede opkomst.
Belangenvereniging Koekange e.o.

Lidmaatschapskaarten Koekangerfeest
Binnenkort zullen de lidmaatschapskaarten van het Koekangerfeest weer
rond gebracht worden.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om te zorgen dat u hiervoor contant geld in
huis heeft, zodat we niet meerdere keren bij u langs hoeven te komen.
Bijvoorbaat dank.
Feestcommissie Koekange
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Openingstijden:



Woensdag
09.00-16.30

Donderdag
09.00-21.00
Vrijdag
09.00-21.00

Zaterdag 
09.00-12.00

STICHTING DORPSHUIS

l

D

hake
c
S
e
Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange

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

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

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Harm Vonckschool brengt een bezoek aan
Boerderij Jalvingh uit Ruinerwold
De Harm Vonckschool in Berghuizen is op donderdag 16 april 2015 op
bezoek geweest bij de boerderij van de familie Jalvingh aan Haakswold in
Ruinerwold. Een zeer leerzame ochtend, waarbij de kinderen van groep 4,
5 en 6 uitleg kregen van boer Jan-Roelof en zijn vrouw hoe het er op hun
bedrijf, het fokken en houden van melkvee, aan toe gaat. Van kalf, pink tot
vaars, je komt ze allemaal tegen op de boerderij. Ook hebben de kinderen
een kijkje mogen nemen in de melkstal. En natuurlijk ter afsluiting nog even
met z’n allen op de shovel.
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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

D O R P S S T R A AT 6 3
7958 RM KOEKANGE
TEL. 0522-451406
W W W. K A P S A L O N A N N E K E . N L
INFO@KAPSALONANNEKE.NL

10e Havezathemarkt bij Visio Het Huis te Echten

Op zondag 3 mei van 11.00-16.00 uur vindt de tiende editie van de
Havezathemarkt plaats bij Koninklijke Visio Het Huis, Zuidwolderweg 3-5 te
Echten. De ongeveer 45 standhouders hebben ambachtelijke producten te
koop zoals honing, wijn, quilts, sieraden en tuindecoraties.
De marktkramen staan op het wandelpad rondom de eeuwenoude havezathe. Naast de gebouwen is een prachtige Franse tuin met verharde tuinpaden
en een beeldentuin met een beeldenroute. In het bos naast de havezathe is
een verhard wandelpad met een grote bosvijver en spel- en ontdekkingsbos
“Het Roekpad” als onderdeel van het Kraaienbosproject.
Naast de verkoop van eigengemaakte producten kunnen bezoekers kijken
naar verschillende demonstraties. Op twee terrassen is er muziek van onder
andere De Harmony Singers uit Hoogeveen, Old Jazz Fellows en de eigen
popgroep van Visio: de Voice of Noise! Ook zijn er drankjes en hapjes te
krijgen, zoals oliebollen en pannenkoeken. Er is een Rad van Avontuur en
een verloting. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek waar allerlei leuke
activiteiten zijn. Zo is er een klimwand, kan er op pony’s worden gereden en
zijn er diverse workshops waar kinderen aan mee kunnen doen. Na afloop is
er natuurlijk ook de mogelijkheid voor gezinnen met kinderen om spel- en
ontdekkingsbos “Het Roekpad” te ervaren. Dit spelbos is op 1 mei geopend
en ligt rond de bosvijver.
Meer informatie: https://Havezathemarkt.wordpress.com
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Henk Geerts: Lid in de Orde van Oranje Nassau
Afgelopen vrijdag is Henk Geerts met
een smoes naar het gemeentehuis
van Zuidwolde gelokt.
Hij ging er heen om een kaart op te
halen voor de Wandeltocht op 30 mei.
Maar dat ging helaas niet door maar
waar hij wel mee naar huis ging was
een Koninklijke onderscheiding.
Hij heeft dit gekregen voor zijn jarenlange inzet o.a. meer dan 20 jaar
penningmeester van dorpshuis de
Schakel.
En waar hij ook diverse andere dingen heeft gedaan zoals, technisch onderhoud, aanleggen van audio enz. enz. enz.
Jarenlang lid van Feestcommissie van Koekange en waar hij nu nog de feestkaarten verzorgd.
Ook heeft hij in de commissie van beheer van de Geref. Kerk Ruinerwold/
Koekange gezeten en hier doet hij nog steeds de administratie van het kerkhof en de kerktelefoon.
Henk van harte gefeliciteerd.

Sport
Uitslagen PC & RV De Bosruiters
                                                                                                                        
Ruinerwold                                                                                                                                                                              
Tess Liezen met Shirley categorie C klasse B 4e prijs met 70 stijlpunten.                                                                         
Veerle Strijker met Fleur categorie B klasse B 5e prijs met 69 stijlpunten.
Veeningen
Marjolein Hilberts met Alanda-B L springen 8e prijs.
Hoogeveen                                                                                                                                                                      
Rianne Tingen met Zabina M1 dressuur 2e prijs met 188 punten.                                                           
Tess Liezen met Shirley categorie C klasse BB 2e prijs.                                                                                         
Roelfina Veenhof met Juse L1 dressuur 3e prijs met 194 punten.
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Party service
H. Koetsier
Dorpsstraat 26 Koekange T 0522-451331

Bouwbedrijf KRALE

www.sparkoekange.nl

Bel ons vrijblijvend voor al uw

WAT JE
DICHTBIJ HAALT,
IS LEKKER.

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

Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

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

Nationale Herdenking op maandag 4 mei 2015
Op maandag 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats. De gemeente verzoekt u hiermee rekening te houden. Op verschillende locaties in De Wolden
zijn er herdenkingsbijeenkomsten. Belangstellenden zijn van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn.
Herdenkingsbijeenkomst in Koekange
Het 4 mei comité Koekange houdt in samenwerking met de gezamenlijke
kerken, de Oud Indiëgangers en de Vereniging Dorpsbelangen een herdenkingsbijeenkomst in Dorpshuis De Schakel. De bijeenkomst begint om 19.30
uur. Na de stille tocht wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Aansluitend vindt een kranslegging plaats bij het monument aan de
Dorpsstraat. Hierna speelt muziekvereniging Sempre Sereno het Wilhelmus
en is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. Burgemeester Roger de
Groot is hierbij aanwezig.
Gemeente De Wolden
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Werkgroep DeWijk/Koekange 40-45 komt unieke belofte na
De Werkgroep heeft 2 jaar geleden het boek Van de Baron tot het Melkkarretje
doen verschijnen. In dit boek werden de oorlogsherinneringen van inwoners
uit De Wijk en Koekange vastgelegd. Destijds tijdens de presentatie van
het boek heeft mede-auteur Ab Bruintjes namens de Werkgroep beloofd dat
wanneer er geld over zou blijven de Werkgroep graag een monument wilden
oprichten voor die dorpsbewoners die vaak met gevaar voor eigen leven
hulp boden aan hen die gevaar liepen of honger en/of onderdak zochten.
Werd je bijvoorbeeld betrapt op het hulp bieden aan onderduikers dan wist
je zeker dat je zou eindigen in een concentratiekamp met heel vaak de dood
als gevolg. Maar ook de grote stroom vluchtelingen vanuit het westen hulp
bieden zonder de mensen te kennen met eten, kleding of onderdak.
Al deze mensen zijn nooit op één of andere manier geëerd of gedecoreerd,
een enkeling daargelaten. Terwijl deze mensen een constante heldendaad
verrichten. Wij als nazaten en dorpsbewoners moeten juist hel erg trots zijn
op onze voorouders en vroegere dorpsbewoners. Trots op de saamhorigheid
en medemenselijkheid, die wij nu zo vaak missen.
Voor zover de Werkgroep weet is er in Nederland nog geen monument voor
die moedige Nederlanders. Behalve dat onlangs is besloten dat er een soortgelijk monument komt bij het voormalig kamp in Amersfoort.
Daarom heeft de Werkgroep besloten dat er in Koekange en De Wijk een
herinneringsmonument gaat komen. Zodat wij nu en later deze mensen niet
vergeten. Er is contact gezocht met Steenhouwer Pladdet uit Koekange en
deze heeft op een mooie veldkei de herinneringstekst gemaakt. Deze steen
zal geplaatst worden voor de Molen in De Wijk. In Koekange komt een zuil te
staan met dezelfde tekst. Deze zuil is door Steenhouwer Pladdet geschonken
aan de Werkgroep.
Op 5 mei zal de Werkgroep de beide monumenten overdragen aan de
Historische Vereniging De Wijk/Koekange. Dit zal gebeuren tijdens de 5 mei
viering in zowel De Wijk alsook in Koekange. Deze zal dan tevens de monumenten in eigendom krijgen zodat deze ook goed onderhouden worden.
Na deze overdracht zal de Werkgroep DeWijk/Koekange 40-45 ontbonden
worden.
Voor meer informatie: Ab Bruintjes, 06-10270560.

Koekange

Pitch&Putt Golf Koekange
T: 0522 - 45 20 59
E: koekange@pitch-putt.nl
I: www.pitch-putt.nl

Het golfspel
voor iedereen!
Kijk op www.pitch-putt.nl
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Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip
in de wijde omgeving
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

Extra onderhoud aan wegen in De Wolden
Dit jaar laat De Wolden extra onderhoud plegen aan haar wegen en een
drietal fietsverbindingen in de gemeente. De raad stelde hiervoor een extra
budget van 1,5 miljoen euro beschikbaar, bovenop het jaarlijkse budget van
€ 900.000,-.
Wethouder Jan ten Kate: ”Met deze extra financiële middelen pakken we de
hoofdwegen in de gemeente aan, maar kunnen we ook zoveel mogelijk de
wensen, die de verenigingen van dorpsbelangen hebben aangedragen,
meenemen.” Voor de bouwvak start het onderhoud.
Kwaliteitsimpuls fietspaden Drenthe
Ook de fietsverbindingen tussen Alteveer en Hoogeveen, Oosteinde en
Ruinen en de Wijk en Zuidwolde krijgen een opknapbeurt. De gemeente
ontvangt hiervoor subsidie. Via de ‘Kwaliteitsimpuls fietspaden in Drenthe’
dragen Provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe 30% bij in de kosten.
Dit doen zij om ervoor te zorgen dat Drenthe een comfortabel en kwalitatief
goed fietsnetwerk houdt.
Meer informatie
Eventuele stremmingen als gevolg van de onderhoudswerkzaamheden staan
op dewolden.nl of in de Wolder Courant op de gemeentelijke pagina.
14

Wandeltocht van Schakel tot Schakel
Op 30 mei 2015 organiseert dorpshuis de Schakel voor de 2e keer de wandeltocht van Schakel tot Schakel.
We hebben weer hele mooie routes uitgezet in en rondom Koekange.
De afstanden die je kunt wandelen zijn 10, 20 of 30 km.
De start van de 30 km is tussen 8.00 en 9.00 uur. De start van de 10 en 20
km zijn tussen 9.00 en 11.00 uur.
Iedereen moet voor 17.00 uur binnen zijn en zich hebben afgemeld.
De inschrijfkosten zijn € 4,- en wil je een herinneringsmedaille, dan kost
dat € 1,00 extra. De start is in de achterzaal van dorpshuis de Schakel, Pr.
Magrietlaan 1, 7958 SB Koekange.
We hopen op mooi weer en veel wandelaars die Koekange eens van een
andere kant willen zien.
Tot ziens op 30 mei 2015!

Extra verrassing highland games Koekange
Ook dit jaar zullen er weer highland games plaatsvinden aan de Smeengeweg
te Koekange op Hemelvaartsdag 14 mei.
Naast de spelen die ook dit jaar weer op eigen ludieke wijze aan elkaar
gepraat zal worden door oud kampioen sterkste man en highland games
Wout Zijlstra zullen de kinderen weer vermaakt worden met enkele attracties
die dit jaar verzorgd zullen worden door samenloop voor hoop een stichting
die geld inzamelt voor het kankerfonds waar u op deze dag een vrijwillige
bijdrage aan kunt geven.
Ook zal deze dag weer muzikaal afgesloten worden met optredens van Big
John (rock muziek uit de Wijk) en Circle J (een bekende naam met Folkpunk
muziek uit Utrecht). Deze bands zullen zeer zeker voor een waardig slot van
de dag zorgen.
En als klap op de vuurpijl hebben we dit jaar naast de vrije toegang op dit
evenement een 2 tal prijzen weg te geven in de vorm van een rondvlucht
boven uw eigen dorp en een weekend in een Staphorster huisje voor 4 personen op vakantiepark de Vosseburcht in IJhorst.
Het enige wat u hier voor hoeft te doen is te zorgen voor 14.30 uur op het
terrein aanwezig te zijn om voor een lot in aanmerking te komen, waarvan
wij later op de dag de trekking zullen verzorgen, waarbij u ook aanwezig
dient te zijn.
Dus reden genoeg om op deze dag aanwezig te zijn bij de 3e highland
games Koekange.
PS Het is nog mogelijk om een team op te geven om mee te dingen naar de
schitterende wisseltrofee in de vorm van een Higlander zwaard en een leuk
geldbedrag (Koekangers laat je niet kennen). Opgeven kan bij Henk Hummel
henkenjanine@kpnmail.nl of Ard Warnders bwarnders@kpnplanet.nl
Tot ziens op 14 mei.
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Foto’s: Jorien Bakker

Musical SAUL in Berghuizen

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

Mei maand Actie!
15% korting op alle behandelingen
Je kunt bij mij terecht voor:
Mooie (teen)nagels, probleemnagels en meer…
Bel gerust!
Cadeaubon ook mogelijk vanaf €10,00

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl
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www.kleen.nl

Veelzijdig in
grafische communicatie
van concept
tot afwerking

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel
T 0522 255449 | E drukkerij@kleen.nl

Moederdag Brunch op Landgoed Welgelegen
Koekange: Wat is er mooier dan op deze dag gezamenlijk met het gezin de
dag te starten met een mooie brunch. Op Moederdag 10 mei, van 10.30 tot
13.30 uur, kunt u op Landgoed Welgelegen in de hooiberg genieten van een
heerlijke Moederdag-brunch.
De Brunch bestaat uit verschillende soorten brood, beleg, kleine warme
gerechten, vers fruit, vruchtensappen, koffie, thee en zuivel producten. Bij
binnenkomst ontvangt u een glas prosecco. Uw moeder of vrouw zal het
zeker waarderen dat dit mooie uitgebreide brunchbuffet voor haar klaar
staat.
De brunch kost € 15,- per persoon, kinderen tot 3 jaar gratis en tot 8 jaar
€ 7,50. Reserveren via info@welgelegen.com of via 0522-451771.
www.welgelegen.com.

Annerie
KREMER
uitvaartzorg
Noordeinde 9

HET AFSCHEIDSHUIS
Meppel

7941 AS Meppel

T 0522 24 50 21

info@kremeruitvaartzorg.nl

www.kremeruitvaartzorg.nl
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Jeannette

Een feestje?

Dorpsstraat 33 7958 RK Koekange

verf behang - glas - raamdekoratie
foto’s ontwikkelen en afdrukken
pasfoto's - stomerij depôt
tevens VVV-kantoor
www.drogist.koekange.com
www.facebook.nl/uweigendrogistjeannette
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voor meer informatie!

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.
Duofiets
Wilt u ook graag fietsen maar lukt dat niet meer alleen? Gebruik dan de duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers die met u willen fietsen.
Wilt u de fiets bespreken, bel dan tussen 17.00 en 19.00 uur met Trea ten
Kate, tel.: 451829 of 06-14758609. Veel fietsplezier!

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
29 april De Koegang nr. 9
29 april Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
1 mei Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
3 mei Havezathemarkt - Visio Het Huis Echten - 11.00-16.00 ur
4 mei Dodenherdenking - verzamelen in het dorpshuis vanaf 19.00 uur
6 mei Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
8 mei Concert Jong talent: altviool en piano - Koekanger kerk - 20.00 uur
9 mei	Tuinkring Koekange; onze ruilbeurs: vaste planten en eenjarigen om
15.00 uur bij Bertien K.
10 mei Moederdagbrunch - Landgoed Welgelegen - 10.30-13.30 uur
13 mei
14 mei
16 mei
21 mei
28 mei
30 mei
17 juni

De Koegang nr. 10
Highland games - Smeengeweg - 14.30 uur
Zitmaaierrace op het terrein bij Kuiper - vanaf 10.00 uur
Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
Wandeltocht van Schakel tot Schakel
Sterkste man/vrouwcompetitie - feestterrein

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
13 mei 2015
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 7 mei 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

