12e jaargang nr. 11

Wandeltocht
van schakel tot schakel 2016.

25 mei 2016

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
29 mei 11.00 uur
Ds. Hidding
Bunschoten
15.30 uur
Ds. Beekhuis
Hoogeveen
5 juni
11.00 uur
Ds. Sollie
Meppel
!!!!!!!!!
16.30 uur
Ds. Braak
St. Jansklooster
Gereformeerde kerk, Berghuizen
29 mei
9.30 uur
Ds. J.W. Muis
5 juni
9.30 uur
Ds. J.W. Muis
Protestantse Gemeente Koekange
29 mei
9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		
5 juni
9.30 uur
Ds. C.J. Schorer
IJhorst

Bloemenverkoop Peuterspeelzaal De Meidoorn
Namens Peuterspeelzaal De Meidoorn hartelijk dank.
We hebben veel bloemen verkocht en gaan daar leuke dingen van doen voor
de kinderen.

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

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
- onderhoud en reparatie
van alle merken auto’s
- aircoservice
Dorpsstraat 17
7958 RK Koekange

Energieweg 3, Nijeveen
Tel. 06 54 32 64 05
www.andrehopman.nl info@andrehopman.nl
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T. 0522 451748
F. 0522 452687

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

Stukje Natuur fazant

In mijn jeugd had mijn vader, naast zijn akkerbouwbedrijf, als hobby een
tweetal melkkoeien. Die liepen toentertijd nog gewoon in een wei, in ons
geval niet ver van de openbare weg. Een paar vakantiegangers wilden hun
katertje kwijt en dachten dat er bij deze boer wel plek was. Melk was er in
ieder geval voor handen. Na wat zeuren mocht ik, mede dankzij mijn zusje,
het katertje houden. Op de voorwaarde dat de kat niet in huis kwam. Geen
probleem, de schuur was groot genoeg.
De kat had een goed leven op onze boerderij, muizen en mussen genoeg.
Op gegeven moment was hij een week niet op komen dagen. Ik vond hem
uiteindelijk terug op de hooizolder, tussen de restanten van een mannetjes
fazant. Die had zich in de graantijd letterlijk volgegeten aan gemorste tarwe
en was zodoende een makkelijke prooi.
Niet alleen mijn kat had het voorzien op een fazant, er waren toentertijd
genoeg personen die er ook belangstelling voor hadden. De fazant was
namelijk een gewild jachtobject. Blijkbaar zo populair, dat er zelfs her en der
in Nederland fazantfokkerijen opgezet waren. Die zetten hun gefokte vogels
ten faveure van de jacht op geschikte locaties uit. Overigens zijn fazantfokkerijen voor de jacht sinds 1993 niet meer toegestaan.
Regelmatig moest ik op de boerderij onkruid wieden tussen de suikerbieten
en aardappels. Het gebeurde weleens dat plotseling een fazant vlak voor
mijn voeten wegvloog. Ik schrok mij dan altijd het apelazarus. Het is het
typische gedrag van de fazant. Met zijn relatief kleine vleugels ten opzichte
van zijn lichaam is hij geen geweldige vlieger. Indien er gevaar dreigt, verbergt hij zich zo lang mogelijk door zich tegen de grond gedrukt te houden.
Met zijn goede schutkleuren valt hij dan nauwelijks op. Pas op het laatste
moment vliegt hij er vandoor, rechtlijnig en met een snelle vleugelslag. Zijn
snelheid in vlucht is ongeveer 50 km/u, maar in geval van nood kan hij wel
90 km/u halen. Lange afstanden haalt hij niet, hooguit enkele honderden
meters. Het zal dan ook niet verbazingwekkend zijn, dat de fazant geen
trekvogel is.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

dé uitvaartverzorger met respect

Uitvaartzorg voor alle
verzekeringen
o.a. Memento Mori
Ruinerwold

T 0522 - 70 30 00
www.uitvaartverzorgingkiers.nl
3

STICHTING DORPSHUIS

slagter
TECHNIEK
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Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange
Telefoon: 0522-451595

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

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

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
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Nieuw bij Fit in de Wijk: yoga!
Donderdag om 10.00 uur
Vrijdag om 20.00 uur
Zondag om 10.30 uur
Aanmelden is niet nodig. Check www.
fitindewijk.nl voor meer info. Geen lid?
Je mag gratis een proefles volgen.

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

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

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

Voetverzorging
Bodysugaring
Voetmassage
Gelpolish

Wandeltocht van Schakel tot Schakel
Afgelopen zaterdag organiseerde dorpshuis de
Schakel voor de 3e keer de wandeltocht van
schakel tot schakel.Al vroeg waren de eerste
wandelaars aangekomen in dorpshuis, iedereen kreeg een kop koffie aangeboden tijdens
de inschrijvingen dat werd zeer gewaardeerd.
Bij de 30 km waren er 37 wandelaars, bij de 20
km 40 wandelaars, en de 10 km 39 wandelaarsAl met een mooi aantal wandelaars van 116.
De route was deze keer via wat omzwervingen
in Koekange naar de Wijk, Reestdalgebied, en
dan via de Stapel weer terug naar KoekangeBij
de brandweerkazerne was de 1e stempelpost
en bij Feng sheng in de Stapel de 2e. De wandelaars waren allemaal zeer positief en ook
de organisatie was tevreden. De organisatie
wil iedereen bedanken die op wat voor wijze
ook, heeft meegeholpen bij het slagen van dit
evenement.
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Weer woensdag gehaktdag?
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis !
Ook k

oelve

rs!

7 dagen per week vers uit eigen keuken
Stel zelf uw warme maaltijd samen
Met aandacht bereid voor u!

Maaltijdservice Thuis

www.zzwd.nl
Meer informatie of eerst een keer proeven?
Dwingeloo, De Weyert, tel.nr. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, tel.nr. 088-9684048
Ruinen, locatie Jan Wierengaweg, tel.nr. 088-9684067

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”
ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD
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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

Feest van de Geest

Zonder landelijke organisatie zou er geen ”Feest van de
Geest“ zijn. Zonder kerk, dominee en kunstenaar zou het
plaatselijk geen vorm kunnen krijgen maar zonder koster
en vrijwillige gastvrouwen en gastheren zou het niet georganiseerd kunnen worden.
En dan zomaar een concertje door 4 mensen met klarinetten, een bezoeker die spontaan het orgel bespeelt (was
al 40 jaar organist), de kinderen die ook mooie vogels
tekenden! Het zijn de kleine maar waardevolle extraatjes.
Er hebben 685 mensen (waarvan 429 kerkgangers) het
kunstwerk van Jitske van der Wal bekeken. Mensen kwamen te voet, op de fiets of met de auto. Velen uit anderen
dorpen. We hoorden mooie woorden over het kunstwerk maar ook veel
goeds over de ligging van de kerk, het eenvoudige maar mooie interieur en
de prachtige omgeving! Door inzet van allen is het ook dit jaar dus, in de
breedste zin van het woord, weer een goed Feest geworden.
Dank voor uw aandeel als vrijwilliger of bezoeker!
Hannie Dunnink, Sonja Verkaik

De duofiets in Koekange

In een vorige Koegang hebben we al gemeld dat Trea ten Kate stopt als
coördinator van de duofiets.Trea nogmaals hartelijk dank voor het vele werk.
Gelukkig heeft Sonja Verkaik zich opgegeven als nieuwe coördinator voor
het gebruik van de duofiets in Koekange. We zijn daar heel blij mee!!!
Omdat enkele vrijwilligers voor de duofiets zijn gestopt zijn we nog op zoek
naar nieuwe vrijwilligers, die een keer met iemand met de duofiets willen
fietsen. U kunt zich opgeven bij Sonja Verkaik, telnr. 06-23280808 of via de
mail soverkaik@planet.nl of bij Joop Koeling, telnr. 451898 of via de mail
joopkoeling@ziggo.nl.
U krijgt natuurlijk van tevoren uitleg over het gebruik van de duofiets.
Namens Het Rode Kruis en de Belangenver.Koekange e.o.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Kruisstraat
6
Regenkleding
7941 AN
Meppel
Huishoudtextiel
ingang
tel.Noteboomstraat
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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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

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

Kalverconcert 29 mei 2016			
Jeugdleden en leerlingen van muziekvereniging de Bergklanken
nodigen u uit voor hun jaarlijkse uitvoering. Dit keer in de vorm
van een Kalverconcert in de schuur bij familie Van den Pol, De
Hardenweg 2 in Ruinerwold. Datum: zondag 29 mei 2016
14.45 uur: ontvangst met koffie/thee. 15.00 uur: aanvang concert
Tijdens dit Kalverconcert vindt ook de finale plaats
van Maestro! Dit wilt u niet missen!!
Toegang is gratis! U bent van harte welkom.

Landgoed diner
De eerste rabarber, sla en raapstelen oogsten we alweer uit onze tuin. Wij
nodigen u graag uit voor ons Landgoed diner. De diners worden bereid met
zoveel mogelijk producten uit eigen tuin en lokale producten.
U kunt kiezen uit 2 voorgerechten, 2 hoofdgerechten en 2 nagerechten.
Als afsluiting wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. Het menu kost
€ 20,- p.p. exclusief de drankjes.
U dient uiterlijk twee dagen van tevoren te reserveren en uw menukeuze
bekend te maken. Tien dagen voorafgaand aan het diner wordt het menu op
de website bekend gemaakt. Onze eerste volgende Landgoed diners staan
gepland op: Vrijdag 27 mei, vrijdag 17 juni en vrijdag 15 juli 2016.
Alle geplande data voor het Landgoed diner staan vermeld op onze activiteitenkalender op www.welgelegen.com.
Familie Bout

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

Tel. 06 - 134 717 84
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Winnaar TV glasvezelactie bekend!!
Electroworld Hagedoorn heeft om het glasvezelnetwerk te promoten een tv verloot
onder een ieder die in de afgelopen periode een abonnement op een glasvezelaanbieder heeft afgesloten.
De winnaar hiervan is geworden de Fam. J.
Heuvelman uit Koekange.
Het blijft natuurlijk belangrijk dat er nog
meer abonnementen worden afgesloten
om ervoor te zorgen dat het glasvezelproject doorgang krijgt.
Heeft u vragen over het glasvezelproject of over een abonnement dan kunt
u bij Electroworld Hagedoorn terecht.

KIA organiseert AP Buitenbeker finales Koekange
Op woensdagavond 8 juni organiseert korfbalvereniging KIA uit Koekange in
samenwerking met het District Noord van het KNKV de finaleronde van het
AP Buitenbeker toernooi. Een bekercompetitie voor teams uitkomend in de
standaard derde klasse of lager en reserve tweede klasse of lager.
Deze bekercompetitie stamt al uit 1972 en is toen vernoemd naar Arend
Pieter Buiten. Dit gebeurde om één van de markante figuren uit geschiedenis
van de Drentsche Korfbal Bond (DKB) blijvend te gedenken.
De deelnemers zijn DWA/Agro 1 uit Winsum/Bedum, NIC/Alfa college 4 uit
Groningen, OKO/Bies 1 uit Opende en Kinea 1 uit De Knipe. Deze vier ploegen zullen op woensdag 8 juni op het sportpark van kv KIA, Sportlaan 41
vanaf 19.00 uur allemaal tegen elkaar de degens gaan kruisen, waarna om
circa 22.00 uur de prijsuitreiking zal zijn.
De prijzen zullen worden uitgereikt door wethouder Jan van ’t Zand.

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur
Telefonisch bestellen altijd
mogelijk: 06 42 96 8000
Afhalen en bezorgen buiten
openingstijden in overleg.
Kosterweg 6, 7949 AM Rogat
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Party service
H. Koetsier
Dorpsstraat 26 Koekange T 0522-451331

Bouwbedrijf KRALE v.o.f.
Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

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

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.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. 06 23 14 52 60.
Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
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Agenda
25 mei De Koegang nr. 11
27 mei Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 0614252052
27 mei Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
29 mei	
Kalverconcert De Bergklanken - schuur bij fam. Van den Pol, De
Hardenweg 2, Ruinerwold - 15.00 uur
4 juni Drentsche brocante fair - 10.00-16.00 uur
8 juni De Koegang nr. 12
11 juni Jubileum 40 jaar vrouwenvoetbal Vitesse ‘63 - sportpark 14.00-18.00 uur
12 t/m 18 juni Koekanger feest
12 juni Feestweekdienst in dorpshuis “De Schakel” 9.30-10.30 uur
13 juni	Opening feestweek door burgemeester 18.15 uur en kleurwedstrijd in
dorpshuis “De Schakel”
14 juni	Fiets(puzzel)tocht start tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf dorpshuis “De
Schakel”
15 juni Jaarmarkt 13.00-19.00 uur
15 juni Sterkste man van Koekange tent open vanaf 19.45 uur
16 juni	Kinderdag: Activiteit onderbouw 10.15-11.30 uur Spelmiddag bovenbouw 13.15-15.00 uur
16 juni Drenthe Plat tent open vanaf 19.45 uur
17 juni Bingo 14.00-16.00 uur; tent open vanaf 13.30 uur
17 juni Optocht opstellen vanaf 18.30 uur
17 juni Papa di Grazzi tent open vanaf 21.00 uur
18 juni Zeskamp 13.00-18.00 uur
18 juni X-Static tent open vanaf 21.00 uur
17 juni Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
18 juni	Tuinkring Koekange: Tuinstruinen in Steenwijk - vertrek 13.00 uur bij
de Spar - tot 18.00 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 - 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 - 14.00 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
8 juni 2016
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 2 juni 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

