11e jaargang nr. 14

29 juli 2015

Fijne Zomer
1

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Koekange
2 aug. 9.30 u
Dhr. C.F. Dees
9 aug. 9.30 u
Ds. A. Reitsma-Ferwerda
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
2 aug. 11.00 uur
Ds. v. Rijswijk
15.30 uur
Ds. de Vries
9 aug. 11.00 uur
Ds. v. Rijswijk
15.30 uur
Ds. de Vries
Gereformeerde kerk, Berghuizen
2 aug.
9.30 uur
Ds. L. Kramer
9 aug.
9.30 uur
Ds. J.W. Muis

Meppel
Westerbork

Balkbrug
Balkbrug

Hollandscheveld

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

De Berken 11
Koekange
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Dorpsstraat 17
7958 RK Koekange

T. 0522 451748
F. 0522 452687

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

Stukje natuur bernagie
Wat is er niet handiger om in de komkommertijd een Stukje Natuur te schrijven over het komkommerkruid? In de komkommertijd is er weinig nieuws
te melden, voornamelijk omdat veel politici op vakantie zijn. Eén van de
verklaringen voor het woord komkommertijd is, dat er in deze periode veel
komkommers in de handel zijn, maar door het grote aanbod er nauwelijks
vraag is.
Dan mag de politiek op zijn gat liggen, in deze periode is er in de natuur
nog genoeg activiteit. Vogels en dieren verzorgen hun jonge kroost of zijn
met een tweede broedsel bezig. Veel planten zetten al zaad of hebben nog
bloemen. Zo staat de bernagie, want dat is de officiële naam van het komkommerkruid, nu op veel plekken in bloei.
Deze plant is vrij gemakkelijk ter herkennen, alle bladeren en stengels zijn
ruw behaard en de stervormige bloemen zijn felblauw met een wit hartje. De
hoogte van de plant is maximaal 90 cm en het behoort tot de pioniervegetatie op vochtige, zeer voedselrijke plekken. Dit varieert van akkers, bermen,
braakliggende grond, vuilstorten tot spoorwegterreinen. Maar ook in menig
tuin is de bernagie uitgeplant of heeft zich daar uitgezaaid.
Maar waarvan de naam komkommerkruid? De jonge plantjes van de bernagie
lijken op komkommerplantjes. Niet alleen lijken ze erop, de jonge plantjes
smaken er ook naar. Dit geeft aan dat de bernagie een relatie met de keuken
heeft. De jonge blaadjes zijn bijvoorbeeld bruikbaar in een salade. Maar ook
de blauwe bloemetjes zijn als zodanig geschikt of dienen, ingevroren in
ijsblokjes, als garnering voor drankjes. Ga overigens nu niet gelijk dagelijks
bernagie door de salade mengen, het veelvuldig eten is vanwege de aanwezigheid van bepaalde chemische stoffen af te raden. Hoewel deze stoffen in
kleine hoeveelheden voorkomen, zijn ze met name schadelijk voor de lever.
Maar je hoeft niet altijd een plant op te eten, je kunt er ook gewoon van
genieten. Is het niet is de tuin, dan is het wel ergens in het wild.
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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Gas
Dak/Zink
* Electra
*
*
CV
Aardwarmte
* Water
*
*
* Zonne energie * Nen 3140 Keuring

Tel. 06 - 134 717 84

Bergklanken 7 gediplomeerde blazers rijker
De muziekexamens zijn eind juni succesvol verlopen voor de 7 examenkandidaten van muziekvereniging De Bergklanken. Sarah Anne Donkers (trompet) en Zwanie van Noord (saxofoon) haalden hun A-diploma. Het B-diploma
werd binnengehaald door Gerjohn Hummel en Alwin Veldman (beide euphonium). Annemiek Slomp (hoorn) en Lucienne de Wit (bugel) gingen met hun
C-diploma naar huis. Zonder de anderen tekort te doen was het hoogtepunt
van de dag toch wel het examen van Elmira Geerts (hoorn). Zij slaagde met
lof van de jury voor haar D-diploma met 55,5 punten. De Bergklanken biedt
haar leerlingen een eigen interne opleiding aan waardoor het een betaalbaar
en laagdrempelig traject is voor iedereen. Emiek Kasimier en Rolf Dekker
leiden de blazersleerlingen op.

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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Sport
C’s van korfbalvereniging
KIA kampioen!
Bovenste rij van links naar rechts:
Larisse Mulder, coach Jaqueline
Heidbuurt, Eline Moes, Jens Jansen,
Geralt Scheper, coach Wolterjan
Mulder, Anouk Heidbuurt.
Onderste rij van links naar
rechts: Marly Steffens, Sharon
Wemmenhove, Esmee Rumph,
Maaike Steffens.

SLECHT BEELD?

Wij repareren alle gerenommeerde merken

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

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

BEL DIRECT

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

Voor barbecue, warm of koud
buffet, partytenten, servies,
tapinstallatie
ALLES OP HET GEBIED
VAN THUIS SERVICE,
VOOR ELK FEESTJE
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Verslag Fietstocht voorheen Vrouwen van Nu
Donderdagmorgen om 9.30 uur stapten 20 dames op de fiets, het was droog
en wat zou onze bestemming zijn.
We fietsten richting Weerwille naar Berghuizen en vandaar naar Tweelo en
naar het industriegebied Noord te Meppel. Onze stop werd bakkerij Pandriks
van de heer Albert Hendriks. We werden ontvangen met koffie met een heerlijk afbakbroodje met rozijnen.
We kregen uitleg hoe men er werkt door een korte film.
Plastic jassen, mutsen op en overschoenen aan, handen ontsmetten en
daarna de fabriek in, hygiëne is een eerste vereiste en we kregen uitleg en
konden alles rustig bekijken. Een boeiende rondleiding met aan het slot een
blik op de diverse broden, groot en klein, die er gebakken worden en een
gevuld brood mee voor naar huis.
Pandriks is een bedrijf wat in 40 uur tijd een brood bakt, invriest en transportklaar maakt en dat gedurende 7 dagen 24 uur per dag. Een prachtig
productiebedrijf met verschillende vestigingen in Europa en nog steeds met
grote plannen. Zie daarvoor de diverse artikelen in de courant.
We vervolgden onze tocht door Meppel en fietsten via de Reggersweg naar
Staphorst en kwamen uiteindelijk via de staatsbossen bij de vijver van de
Zwarte Dennen. Hier hielden we even een stop om een broodje en wat drinken te nuttigen.
De volgende rust hielden we bij de Reestervallei, een prachtig nieuwe accommodatie waar we thee en koffie dronken. We vervolgden onze tocht door de
Stapel en via de Ossesluis, Hoge Linthorst kwamen we weer in Koekange
waar we naar de familie Bout gingen voor een Italiaans buffet. Voldaan en
tevreden keerden we allen weer huiswaarts.
De dames Albertje, Tini, Dirkje en Hennie wil ik hierbij bedanken voor de
prachtige dag en tot volgend jaar

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

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

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

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

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

e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl
7

Nieuws van de huisartsenpraktijk Koekange
Wij zijn altijd bezig om onze zorg voor u te verbeteren, vandaar dat er soms
kleine veranderingen plaatsvinden.
Zo hebben we met ingang van 1 juli uitbreiding van de praktijkondersteuning. Janet de Boer komt 1 dag in de week op de dinsdag in de praktijk
werken. Jeanet Scheper gaat op de vrijdagochtend werken en Gera Laarman
blijft gewoon op donderdag in de praktijk aanwezig.
Omdat de drogist in Koekange gesloten is, kunt u nu ook bij ons terecht voor
zelfzorgmiddelen. We voeren deze middelen ook in in uw medisch dossier,
dit ter controle met andere medicijnen die u gebruikt. Tevens is het verstandig om eventuele elders gekochte zelfzorgmiddelen bij ons te melden zodat
we ook deze in uw dossier kunnen zetten ter controle.
In de zomervakantie is de praktijk gesloten van 27 juli t/m 7 augustus.
De apotheek is wel normaal geopend.
Medewerkers huisartsenpraktijk Koekange

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

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
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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

Bouwbedrijf KRALE
ook voor sanitair
en onderhoud CV-ketel
Hilco Scheper
Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl

“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.

Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

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

Yarden Uitvaartzorg Reestdal.
Wilt u een overlijden melden? Bel dan
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
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Samen aan Tafel
Zoals jullie allemaal wel weten is er in Koekange in Dorpshuis de Schakel op
de laatste vrijdag van de maand ”Samen aan Tafel”.
Voor wie is het: voor iedereen die het fijn vinden om gezellig met meerdere
personen aan tafel te gaan eten i.p.v. om alleen aan tafel te gaan zitten. Het
is er altijd gezellig. Graag zien wij u op de laatste vrijdag van de maand nu
28 augustus 2015 om 11.30 uur. U moet zich wel van tevoren opgeven i.v.m.
bestelling. Het eten komt vers uit eigen keuken van De Schakel.
Voor verdere inlichtingen: Lutina Bos 0614252052.

Uitslag braderie
Bij de braderiekraam van Liljewel en Jemako kon je raden hoeveel nietstiftjes er in de pot zaten.Tessa Koorn won de prijs, de waardebonnen te
besteden bij Liljewel en Jemako, zij zat het dichtst bij het juiste antwoord. Er
zaten 900 niet-stiftjes in de pot.
Lilian ten Klooster en Frike Westert

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.
Mededeling:
KSV Koekange biedt de mogelijkheid om klootschietspullen te
huren. Tevens verhuren we ook een
partytent, afm. 5 x 8 meter.
Inlichtingen te verkrijgen bij Annie
Dekker, tel.: 45 13 12
Gevonden
Ma. 6 juli bij parkeerplaats Vitesse: 1
sportschoen/gymp merk All*Star,
kleur mintgroen in maat 6 en zgan.
Ophalen Sportlaan 19 Koekange
Gevonden
Zon. 12 juli aan de Dorpsstraat: 1
sportcap logo GE Energy en zgan.
Ophalen Sportlaan 19 Koekange
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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
Gratis

(voor particulieren)

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

Toeristische overnachtingen in De Wolden gestegen
De toeristische overnachtingen in De Wolden zijn vorig jaar 5% gestegen ten
opzichte van 2013. In 2014 hebben 354.389 bezoekers overnacht in De
Wolden.
Per nacht zijn dit gemiddeld 970 personen. Dit blijkt uit een eerste berekening op basis van de inkomsten toeristenbelasting. Mede op basis van deze
cijfers houdt het college vast aan de ingeslagen koers op het gebied van
recreatie en toerisme. Deze koers, beschreven in het uitvoeringsprogramma
recreatie en toerisme 2015-2016, stelde het college onlangs vast.
Wethouder Jan ten Kate: “Met dit mooie herstel ben ik blij. Toerisme en recreatie zijn van belang voor de lokale economie en de werkgelegenheid. Ook
dragen bezoekers bij aan het in stand houden van de voorzieningen in de
dorpen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de sector zich in de komende jaren
verder ontwikkelt. Als gemeente willen we de sector graag waar mogelijk
ondersteunen.”
De ingeslagen koers van gebiedsmarketing en promotie van De Wolden wil
het college daarom graag voortzetten. Het aanbod van De Wolden wordt
gepromoot als onderdeel van het sterke merk ‘Drenthe’. Tourist Info De
Wolden coördineert dit. Andere speerpunten van het uitvoeringsprogramma
zijn het benutten van het cultureel erfgoed in De Wolden en het verder profileren van De Wolden als paardengemeente.
Voor de toerist moet het aantrekkelijk zijn om naar De Wolden toe te komen,
ondernemers werken er individueel en gezamenlijk aan om een uniek
product te laten zien. Daarbij is de komst van een toeristisch-recreatieve
trekpleister naar De Wolden welkom. En tot slot biedt de gemeente mogelijkheden voor ondersteuning van recreatieve initiatieven uit de dorpen zoals
wandelommetjes en speelnatuur.
Met het uitvoeringsprogramma wordt uitvoering gegeven aan het Beleidsplan
Recreatie en Toerisme 2013-2017. Dit beleidsplan is samen met ondernemers opgesteld, omdat bij toerisme en recreatie in de gemeente veel partijen
zijn betrokken. De gemeente wil de sector ondersteunen om zo bij te dragen
aan een groei van de toeristische en recreatieve sector.
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Het Noteboompje.nl

~ kaarten
~ posters
~ woonaccessoires
Met passie gemaakt!

Agenda
29 juli

De Koegang nr. 14

11 aug. Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
14 aug. Landgoed diner – Landgoed Welgelegen
28 aug. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
8 sept. Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur

Iedere zondag	
Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41a,
Koekangerveld - 10.00 uur
Iedere week op di.

Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur

Elke dinsdagavond 	Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan
de Sportlaan - 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

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
Uiterste inleverdatum kopij

12 augustus 2015
donderdag 6 augustus 17.00 uur

Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

