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Christina Tijmens bij het geplaatste bord: WhatsApp buurtpreventie.
Wilt u lid worden van WhatsApp groep Koekange: 06-5360 6777

Keuning
Keuning

Schilderwerken
Schilderwerken
Wandafwerking
& Glasservice

Wandafwerking & Glasservice

Erwin Keuning
Erwin Keuning

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

Mob.
06 2513 6069
Mob. 06 2513
6069
ERKEND

ERKEND

BETERE SCHILDER
BETERE SCHILDER

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
6 maart 11.00 uur
Ds. R.M Meijer
Meppel
15.30 uur
Ds. Hidding
Bunschoten
9 maart 19.30 uur
Ds. Smit
Zuidwolde Biddag
13 maart 11.00 uur
Ds. v. Rijswijk
15.30 uur
Ds. Dunnewind
Hardenberg
Gereformeerde kerk, Berghuizen
6 maart 10.00 uur
Ds. G. Venhuizen
9 maart 19.30 uur
Ds. J.W. Muis
13 maart 10.00 uur
Ds. G. Naber

Nijensleek
biddag
Ruinen

Protestantse Gemeente Koekange
6 maart 9.30 uur
Dhr. C.F. Dees
Meppel
13 maart 9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		
				

4e zondag 40 dgn
5e zondag 40 dgn
Na Bidstond

Vespers in de Veertigdagentijd
Koekange, IJhorst/De Wijk, Berghuizen en Ruinerwold - 19.00 uur.
4e zondag Veertigdagentijd
Zondag 6 maart			
Herv. Kapel Ruinerwold
Aan de tafel ( Lk. 22:31-34)			
Dhr. F. Verkade
‘Ik heb voor je gebeden….’
5e zondag Veertigdagentijd
Zondag 13 maart			
In de hof ( Lk. 22:39-46)			
‘Vader, als U het wilt….’
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Vrijgemaakte kerk / Koekange
Ds. M. van Rijswijk

Stukje Natuur vulpenstekel strandbeerdiertje
Het valt niet te ontkennen dat de zeespiegel aan het stijgen is. Gelukkig
nu nog in zeer geringe mate, maar toch. Het heeft alles te maken met het
opwarmen van aarde, mede als gevolg van het overvloedige gebruik van
fossiele brandstoffen. Hoeveel en wanneer de zeespiegel zal stijgen is niet
bekend, maar er zijn theorieën dat de helft van Nederland onder water zal
verdwijnen. Wat betreft Koekange zitten we gelukkig nog aan goede kant.
Een bekende Nederlandse voetballer heeft eens gezegd: “Elk nadeel heb z’n
voordeel”. Dan zijn we wel binnen een paar minuten vanuit ons dorp aan de
kust voor een strandwandeling.
Op zo’n strandwandeling zou je het vulpenstekel strandbeerdiertje kunnen
tegenkomen. Het wàt? Dat dacht ik ook, toen ik onlangs een bericht op
naturetoday.com tegen kwam over dit beestje. Als bioloog had ik er namelijk nog nooit van gehoord. Naturetoday.com is een website voor actuele
gebeurtenissen in Nederland en daarbuiten, die ik regelmatig bezoek. Hierop
komen berichten van allerlei natuurinstanties, indien die iets speciaal te melden hebben. Het bericht over de vulpenstekel strandbeerdiertje betrof een
melding van de Stichting Anemoon over de eerste vondst in Nederland van
dit bijzondere zeediertje.
Dat dit beestje nu pas gevonden is heeft een simpele reden. Het is bijzonder
minuscuul, slechts 0,2 millimeter in lengte. Met het blote oog is het dan
ook nagenoeg niet te vinden en om het soort te bepalen is een microscoop
nodig. Het bestaat uit vijf segmenten, waarvan een segment de kop vormt,
de rest is elk voorzien van een paar pootjes. Bij zijn laatste segment heeft
hij een karakteristieke stekel, die enige gelijkenis vertoont met de punt van
een vulpen. Het vulpenstekel strandbeerdiertje leeft, zoals het tweede deel
van zijn naam doet vermoeden, op het strand. Tussen de bovenste lagen
van het zand op het natte deel van het strand om precies te zijn. Daar voedt
het zich voornamelijk met algencellen, die het met zijn stiletto-achtige buis
onder zijn kop aanprikt, om vervolgens de inhoud leeg te zuigen.
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
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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

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

Wgv Gym instuif
Op donderdagmiddag 3 maart 2016 houdt WGV
een gyminstuif in Sporthal de Slenken in
de Wijk van 13.30 tot 16.00 uur.
Kom jij ook ???? en neem je vriendje
of vriendinnetje mee ….

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

4

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

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

Mountainbike Marathon Ruinen
Zondag 6 maart wordt de
traditionele Mountainbike
Marathon van Ruinen weer
verreden. Dit is een toertocht voor mountainbikers
door de prachtige omgeving van Ruinen. Ook dit
jaar wordt deze tocht verreden met het predicaat
“3 sterren toertochtklassieker”. Dit is bereikt door
te voldoen aan de, door
de NTFU, gestelde hoogste eisen. Er zijn nog maar
weinig mountainbiketochten in Noord-Nederland die dit niveau hebben
weten te bereiken. De organisatoren van WTC Ruinen zijn terecht trots op
dit resultaat, dat verkregen is door jarenlang de lat telkens iets hoger te leggen. Uiteindelijk komt het ook de veiligheid van de deelnemers ten goede.
De te rijden afstanden zijn 20, 30, 55, 70 en maar liefst 100 kilometer. Het
belooft dit jaar een extra uitdagende toertocht te worden vanwege de vele
regen die in de afgelopen tijd is gevallen. Hierdoor zijn de terreinomstandigheden op sommige plaatsen best pittig. Voor de echte mountainbiker zal
dit geen beletsel zijn om de weg naar Ruinen te vinden. De organisatie doet
er alles aan om een mooi berijdbaar parcours uit te zetten. Onderweg zijn er
verzorgingsposten ingericht waar de deelnemers gratis kunnen genieten van
een drankje en een versnapering. Er kan gestart worden tussen 9 en 10 uur
vanaf Sporthal de Marse aan de Mr Harm Smeengestraat in Ruinen.
Ook is er dit jaar een Mountainbike Kidstocht georganiseerd. Deze tocht speciaal voor kinderen gaat over 20 kilometer. De start van deze apart uitgezette mountainbiketocht is om 10.15 uur. De kinderen starten allemaal tegelijk
om de route te fietsen, die met duidelijke oranje pijlen is uitgezet. Er zullen
enkele leden van WTC Ruinen meefietsen als begeleiding en om bij eventuele
calamiteiten direct hulp te kunnen bieden. Tijdens de route is er een pauze
waar gratis drinken en een versnapering wordt aangeboden. Natuurlijk is het
ook mogelijk om als ouder(s)/verzorger(s) in te schrijven voor deze tocht.
Soort fiets is niet zo heel belangrijk, maar bedenk wel dat een groot deel van
het parcours zand is. Overigens is het dragen van een helm wel verplicht.
In het begin gaat de route op het terrein van Bruinenberg dwars door een
oplegger van een vrachtwagen. Op de Brink in Ruinen, aan het eind van de
route, krijgt elke deelnemer een bijzondere traktatie. Bij terugkomst in de
sporthal kan elke deelnemer een bidon afhalen.
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Bouwbedrijf KRALE v.o.f.

slagter
TECHNIEK

Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

Paas-voorjaarsworkshop
Ook dit voorjaar zal Kim van Blommerie-Kim weer een leuke gezellige workshop komen geven in het Platdakkie te Koekange. Deze keer kunt u weer
kiezen uit twee bloemstukken. Een dienblad waar u een voorjaarstuintje op
maakt of een houten schijf die u versiert met bloemen, bolletjes en veertjes.
De workshops staan gepland op maandag 14 maart, woensdag 16 maart of
dinsdag 22 maart.
Kosten zijn: Dienblad € 25.00, staande houten schijf € 27,50 incl. koffie of
thee en wat lekkers.
Aanvang 19.30 tot 21.30 uur. Locatie Platdakkie, Sportlaan te Koekange.
Opgeven kunt u zich via de mail blommerie-kim@hotmail.com of telefonisch
06-42600952.
Workshop op
eigen locatie? Dat kan.
Neemt u dan
contact op
voor de mogelijkheden.
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Internationale Vrouwenavond in ontmoetingscentrum De
Boerhoorn in Zuidwolde
Dinsdag 8 maart vindt er in ontmoetingscentrum De Boerhoorn de eerste
internationale vrouwenavond plaats. Voor deze avond zijn alle vrouwen uit
gemeente De Wolden van harte welkom. Het landelijke thema van de internationale vrouwendag is dit jaar ‘Sisterhood’. Met dit in het achterhoofd zal
er gedurende de avond gewerkt worden aan een gezamenlijke schilderij en
zijn er diverse hapjes uit verschillende culturen te proeven. Ook is er muziek
aanwezig waar natuurlijk op gedanst mag worden!
Dus ben je nieuwsgierig naar de verschillende culturen die onze gemeente
te bieden heeft en wil je andere vrouwen ontmoeten, kom dan langs! De
avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. De avond wordt
georganiseerd door de buurtwerkers van Welzijn De Wolden en is gratis toegankelijk.
Aanmelden graag, maar zo komen mag ook! Voor meer informatie of opgave
kunt u contact opnemen met Leonoor Colenbrander, leonoorcolenbrander@
welzijndewolden.nl of tel. 0528 – 378686.

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

www.sparkoekange.nl

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

T. 0522 451748
F. 0522 452687

E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.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
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vanGijsselComputers
Hendrik Jan

Voor:

Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Reparatie
en
Verkoop
van
Pc’s en laptops

Ma t/m vrijdag op afspraak
Za. van 10:00 tot 16:00 geopend
www.vangijsselcomputers.nl
Bel voor een afspraak:
06-25135357
0522-451944

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.”
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

STICHTING DORPSHUIS

l

D

hake
c
S
e

Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange

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

Speeltuinvereniging de Hommel
Deurcollecte Jantje Beton: gedeeld geluk
Volgende week (7 t/m 12 maart) collecteren wij in Koekange
en Koekangerveld voor het Nationaal Fonds Jantje Beton.
De helft van wat we ophalen mag de Speeltuinvereniging zelf besteden aan
buitenactiviteiten voor kinderen, de andere helft gaat naar Jantje Beton.
De Speeltuinvereniging besteedt de opbrengst aan onderhoud van de
speeltuin en aan activiteiten voor de kinderen van ongeveer 3 t/m 15 jaar.
Jantje Beton besteedt de opbrengst aan projecten die
ervoor zorgen dat alle kinderen in Nederland vrij en
avontuurlijk buiten kunnen spelen. Kijk voor meer informatie op www.jantjebeton.nl/collecte.
Tot ziens.
Speeltuinvereniging de Hommel
svdehommel@hotmail.com

4-Ballen Toernooi
Beste biljarters uit Ruinerwold en omgeving,
Biljartclub Centraal gaat in de week voor Pasen een “4-ballen Toernooi”
organiseren voor koppels. Spelers kunnen zich inschrijven en worden in 2
groepen verdeeld, t.w. één groep met hooggeklasseerden en één groep met
minder hoog geklasseerden. De koppels worden gevormd door één speler te
nemen uit iedere groep middels loting. Je kan je dus zowel alleen of als aantal spelers opgeven. Inschrijfgeld bedraagt 5,- euro p.p. Regels etc. ontvang
je zodra je jezelf hebt ingeschreven. Speeldagen zijn, afhankelijk van aantal
opgaven, di. 22/3 en wo. 23/3 ’s middags en ’s avonds, do. 24/3 ’s avonds
en vr. 25/3 ’s middags. Finale is gepland op zat. middag 26/3.
Opgave graag voor 19/3 bij Freek Nijmeijer 06-52550895 of bij Lex Kruger
06-22073645 met vermelding, welke tijden je NIET kunt.
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Bij RegioBank is persoonlijk contact
heel erg belangrijk

Helen Hogenhorst, Hilco de Jonge en Riëlle Hummel

Berry Perdok, Hennie Thalen en Henk Schalen

Door het vertrek van ABN AMRO, Rabobank en SNS Bank zien we een
explosieve groei van nieuwe klanten bij RegioBank. Dit zijn klanten die
kiezen voor het gemak van een bank in de buurt. Door dit grote
succes hebben wij de bezetting in de Wijk en Ruinen verder kunnen
uitbreiden!
Stapt u ook over naar RegioBank? Wij nemen
alles voor u uit handen. Er ligt een leuke
attentie voor u klaar als u nu overstapt. Al
nieuwsgierig geworden? Kom dan snel langs
op ons kantoor!
Bovendien kunt u in de Wijk en Ruinen ook
een afspraak maken met een onafhankelijk
hypotheekadviseur. De koffie staat klaar!
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Roelof
HOVENIER

Ontwerp, tuinaanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
rwestert@kpnplanet.nl

Woont u nu op een mooie plek
waar u zo lang mogelijk wilt
blijven wonen, maar wordt de
tuin u wat teveel?
De lichte werkzaamheden zou
u dan nog zelf kunnen doen en
Heeft u nu eenhet
gazon
met bijna
bijvoorbeeld
snoeien
van
alleen maar mos en onkruid, waar
de heg, de (fruit)bomen en
verticuteren geen zin meer heeft?
heesters door mij laten
U kunt nu uw gazon laten frezen, zodat
verzorgen.
er opnieuw graszaad of graszoden in
kunnen. Ik kan met mijn minitrekker
Ik
graag
vankom
ruim een
metervrijblijvend
breed op veel langs
plaatsen
Ook voor de moestuin,
om
de komen.
mogelijkheden
te
paardenbak
en
dergelijke.
bekijken.
Vraag eens vrijblijvend wat er mogelijk is.

Vereniging voor Volksfeesten Koekange/Dorpsfeest Koekange
Op woensdag 23 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 2015.
De financiële situatie komt aan de orde en uiteraard het programma voor
het feest in juni 2016 welke gehouden wordt van 12 t/m 18 juni. Dit jaar
nemen we afscheid van Rianne Vetketel en Martin Keizer, zij hebben beide
de termijn van 8 jaar vol gemaakt. Het zoeken naar nieuwe bestuursleden is
niet eenvoudig en kost veel tijd. Vele inwoners van Koekange zijn benaderd,
maar hebben om allerlei redenen bedankt. Als bestuur hebben we hiervoor
uiteraard begrip. Er wordt immers om de nodige vrije tijd en inzet gevraagd
en niet iedereen vindt zichzelf geschikt om zitting te nemen in het bestuur.
Uiteindelijk hebben we toch weer nieuwe kandidaten kunnen vinden. Zij zullen op de jaarvergadering aan u worden voorgesteld.
Het programma is in grote lijnen rond, iets waar we als bestuur in september 2015 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
20:00 uur in Dorpshuis ‘De Schakel’. De koffie staat klaar!
Namens het bestuur, Arjan Petter
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Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven dat wij
hebben ontvangen voor en na het overlijden van onze Moeder en Oma
Jantje Pool-Veld
Uw aanwezigheid en de vele kaarten hebben ons veel steun gegeven.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Koekange, februari 2016

We Sing - Gastvrijheid – 13 maart – 17.00 uur
Op zondag 13 maart zal Just4U uit Hoogeveen een interactieve bijeenkomst verzorgen, genaamd ‘We Sing’.
In deze ‘We Sing’ maakt niet Just4U de dienst uit, maar hebben de bezoekers het voor
het zeggen!
Deze verrassende aanpak werpt een geheel ander licht op de manier van een themadienst invullen.
Just4U heeft daarvoor een lijst van samenzangnummers, solo-materiaal en een aantal
inhoudelijke elementen samengesteld.
Deze lijst wordt tijdens de dienst geprojecteerd. Door met microfoons het publiek in
te gaan, kunnen de aanwezigen kiezen wat er gebeuren gaat en zo de inhoud van de
dienst bepalen. Het enige zekere zijn de vaste uitgangspunten: veel samen zingen,
luisteren naar solistisch werk van Just4U en korte inhoudelijke momenten. Daarbij
bestaat de mogelijkheid om dit aan te vullen met persoonlijke verhalen en/of ervaringen waarom men een bepaalde keuze maakt.
Ervaring heeft geleerd dat de tijd zo voorbij is, en dat aanwezigen vaak te kennen
geven dat het wat hen betreft wel wat langer had mogen duren. Op deze wijze wordt
het een bijzonder, onvoorspelbaar interactief geheel, waarvan u/jij de bepaler bent!
Kortom; een ‘We Sing’ is geschikt voor jong en oud.
Er is gekozen voor een actueel thema. Tegen de achtergrond van de enorme vluchtelingenstroom waar Europa mee te maken heeft, staat vandaag het woord ‘gastvrijheid’ centraal. Een thema dat ons de laatste tijden letterlijk en figuurlijk “gevangen”
houdt. Spreken we van ‘vluchtelingenPROBLEEM’ en ‘vluchtelingenCRISIS’ of laat de
Bijbel ons een andere uitdaging zien. En wat heeft dat te maken met de woorden van
de monnik Benedictus ?
Alle muziek (inclusief samenzang) wordt verzorgd door de band Just4U. Deze band
is in Drenthe voor velen geen onbekende. Zij staat garant voor goede muziek. Dat
bleek ook tijdens de vorige keer dat ze in Berghuizen waren. Hun repertoire bestaat
uit een mix van geestelijke-, gospel- en popmuziek, alles op eigen wijze gearrangeerd. Van Bach tot Blof en alles daartussen. De bezetting van de band zorgt voor een
geheel eigen(tijdse) sound. Alle liederen worden ondersteund met beeldmateriaal. Bij
Engelstalige teksten wordt er standaard vertaald naar het Nederlands.
Wil je meer weten ? Wil je eindelijk een keer bepalen hoe de volgorde van de bijeenkomst zal zijn. Dit is je kans!
De kerkenraad van de PKN-kerk in Berghuizen en Just4U ontvangen je GASTVRIJ !
Tot ziens op zondag 13 maart om 17.00 uur in de PKN-kerk te Berghuizen.
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Gas
Dak/Zink
* Electra
*
*
CV
Aardwarmte
* Water
*
*
* Zonne energie * Nen 3140 Keuring

Tel. 06 - 134 717 84

Cursus Keramiek
voor iedereen die het leuk lijkt om met klei te werken!
Gevorderd of nog nooit iets gedaan met klei? Iedereen is welkom.
Ik zal u begeleiden bij het uitvoeren van uw eigen ideeën of ideeën aandragen
als u daar behoefte aan heeft.
We gaan gezellig samen werken in een ongedwongen sfeer. Iedereen gaat
met een mooi resultaat naar huis. De cursus bestaat uit 10 lessen.
Kosten € 120.- incl. stoken, excl. klei en glazuur.
Start Cursussen: Ochtendcursus: dinsdagochtend 29 maart, 9.30-11.30 uur.
Avondcursus: donderdagavond 31 maart, 19.30-21.30 uur
Voor opgave of info: 06-20212848 of mail naar Keramiek@ciscadejager.nl
Hartelijke groetjes, Cisca de Jager, Eggeweg 37 Koekange

Pedicure Praktijk Betty
Medisch Pedicure
Diabetisch Reumatisch en Medische voetzorg
Specialistische Technieken zoals beugels en ortheses
Mr. J. de Blieckweg 5 • 7958 RE Koekange • Tel. 0522 451734
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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

HAIR
FASHION
KOEKANGE

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

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

De duofiets in Koekange
Trea ten Kate heeft aangegeven dat ze wil stoppen als coördinator voor het
gebruik van de duofiets in Koekange. We willen haar ook via deze weg hartelijk
danken voor de jaren, dat ze dit heeft willen doen.
Nu zijn we op zoek naar een nieuwe coördinator. Wie geeft zich op? Tevens zijn
we op zoek naar meer vrijwilligers, die zo nu en dan met iemand willen fietsen.
U kunt zich opgeven als coördinator of vrijwilliger bij Joop Koeling, telnr. 451898
of via de mail: joopkoeling@ziggo.nl.
Voor meer informatie kunt ook bij hem terecht. We hopen dat de duofiets de
komende tijd veel zal worden gebruikt.
Namens Het Rode Kruis en de Belangenver. Koekange e.o.

Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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Informatie
Alarmnummer:
Huisartsenpost Meppel:

112
0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB Koekange
Tel. 0522-451236 (spoed, assistente en herhaalmedicatie via keuze-menu)
Website: www.koekange.praktijkinfo.nl (ook voor e-consult en herhaalmedicatie)
De praktijk is dagelijks geopend van 8-17 uur.
De apotheek is dagelijks geopend van 8-12 uur en van 15-17 uur. Pauze van
10.15-10.30 uur.
Aanvragen herhaalmedicatie kan via de website, de receptenlijn en de brievenbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze voor 15 uur aangevraagd is ligt
deze de volgende werkdag vanaf 11 uur voor u klaar.
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.
Politie de Wolden: 0900-8844
(Geen spoed)
www.weblog-dewolden.nl
Het regionale nieuws, maar dan anders
Informatie en nieuws over Koekange
is ook te vinden op de website
www.koekange.info
Adverteren in De Koegang?
De Molen Nijeveen?
De Kei in Havelte, Uffelte e.o.?
Vraag naar de combinatiekortingen
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Agenda
2 maart De Koegang nr. 5
2 maart Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
4 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
6 maart Mountainbike Marathon Ruinen
8 maart Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
8 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
8 maart Int. Vrouwenavond, de Boerhoorn Zuidwolde - 19.30-21.30 uur
9 maart Voorlichtingsbijeenkomst Ondernemersfonds De Wolden - De Schakel
10 maart PCOB; Hr. Harm Tibben, Mechanisatie en Huishoudschool
12 maart Klussendag Woongroep Baalderborg - 9.30-15.00 uur
13 maart Interactieve bijeenkomst ‘We Sing’ - PKN kerk Berghuizen - 17.00 uur
14 maart Paas-Voorjaarsworkshop, Platdakkie - 19.30-21.30 uur
15 maart	Tuinkring Koekange - vanaf 13 uur langs eigen tuinen in Koekange.
Aansluitend naar Dickninge: holwortel.
16 maart De Koegang nr. 6
16 maart Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
16 maart Paas-Voorjaarsworkshop, Platdakkie - 19.30-21.30 uur
18 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
22 maart Paas-Voorjaarsworkshop, Platdakkie - 19.30-21.30 uur
23 maart	Jaarvergadering Ver. voor Volksfeesten Koekange, De Schakel, 20.00 uur
25 maart Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 06 14 25 20 52
29 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
30 maart De Koegang nr. 7
30 maart Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
1 april
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
12 april
Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
13 april De Koegang nr. 8
13 april  	 Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
14 april
PCOB; Ds. C. Terpstra, Reis van Egypte naar Kanaän
15 april
Klaverjassen Vitesse’63- 20.00 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
16 maart 2016
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 10 maart 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

