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Op zaterdag 9 april vond onder grote belangstelling de opening van het verbouwde dorpshuis “De Veldhoek” plaats. Tevens werd het fietspad van Koekangerveld naar de Marterhaar,
met behulp van eigen bevolking aangelegd, geopend en werd de naam onthuld van het fietspad nl. Veldpad. Een prachtig fietspad, zeker een aanrader dit “Veldpad” eens te fietsen.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
17 april
11.00 uur
Ds. de Bruine
Balkbrug
15.30 uur
Ds. R.M. Meijer
Hasselt
24 april
11.00 uur
Ds. Kruidhof
Nieuwleusen
15.30 uur
Ds. P.K. Meijer
Meppel
Gereformeerde kerk, Berghuizen
17 april
9.30 uur
Ds. J.W. Muis
24 april
9.30 uur
Ds. J.W. Muis
Protestantse Gemeente Koekange
17 april
9.30 uur Ds. J. Woltinge
Zwolle
24 april
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf		

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, tuinaanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
rwestert@kpnplanet.nl
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Stukje Natuur kneu
Een hobby begint natuurlijk met extra interesse voor het betreffende onderwerp. Vervolgens koopt men allerlei hulpmiddelen of verzamelobjecten, met
betrekking tot dat onderwerp. In de jaren zeventig begon voor mij het kijken
naar vogels als hobby met de aanschaf van een verrekijker en een vogelgids.
Mijn eerste vogelgids was de toentertijd het bekende boek “Wat vliegt daar”
van Wim van Dobben. Een beetje summier, maar goed genoeg voor een
beginnend vogelaar.
Vogels zoals de koolmees of de roodborst zijn niet zo bijzonder, want die
zijn algemeen bekend. Daarvoor is zo’n vogelgids niet belangrijk. Leuker is
het als je de eerste vogel kunt determineren dankzij de net aangeschafte
vogelgids. Mijn eerste vogel was de kneu. Van een afstand en al vliegend
heeft deze vogel wel iets weg van een huismus, met name het vrouwtje.
Echter als je het mannetje in zijn zomerkleed kunt waarnemen, dan blijkt
deze vogel toch wel prachtig te zijn.
Toen ik het mannetje voor het eerst zag door mijn verrekijker, was ik aangenaam verrast. Ik vroeg mij zelfs even af waarom de roodborst als zodanig
heette, want zijn kleur neigt meer naar oranje. Het mannetje van de kneu in
zomerkleed komt daar veel meer voor in aanmerking. Zijn borst is prachtig
rood van kleur, omschreven als scharlaken- of karmijnrood. Dat de kneu niet
de naam roodborst heeft gekregen zal wel zijn omdat het vrouwtje niet als
zodanig gekleurd is en de rode kleur van het mannetje ‘s winter nagenoeg
afwezig is. Bij de roodborst zijn beide geslachten gekleurd en tevens het
gehele jaar.
In de jaren zeventig woonde ik nog in de Noordoostpolder, een gebied wat
nog niet zo lang ontgonnen was. Met andere woorden een erg open landschap met lage begroeiingen. Nog geen hoge bomen, slechts lage struiken.
Het ideale biotoop voor de kneu. In de lage struiken broeden ze, soms meerdere paartjes bij elkaar. In de omgeving zoeken ze, vaak op de grond, naar
hun voedsel, voornamelijk zaden en insecten. ’s Winters bestaat hun menu
voornamelijk uit zaden.
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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Wij zijn op zoek naar
verzorgenden (niv. 3)
voor onze zelfstandige
(thuis)zorgteams.
Kijk op www.zzwd.nl voor de actuele vacatures!
Diever

Dwingeloo

Havelte

Koekange

Ruinen

Vledder

Ken je onze vacaturedienst al?
Meld je aan en ontvang nieuwe
vacatures meteen in je mailbox!
http://www.zzwd.nl/vacatures/

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

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

e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl

Dorpsstraat 33

Koekange
Tel. 0522-451252
www.schilders.koekange.com

Voor al uw buiten en binnen
schilderwerk
wandafwerking
plaatsen van isolerende beglazing
Vraag vrijblijvend prijsopgave
6% BTW-tarief
06-12362374 / 06-50938266
schilders@koekange.com

23 april Inzamelingsactie voor de Voedselbank

“Een miljoen mensen onder de armoedegrens”
Aantal voedselbanken in Nederland 157, aantal uitgiftepunten 510, 8 regionale distributiecentra, 9900 vrijwilligers, wekelijks ontvangen 94.000
mensen voedselhulp onder wie 37.600 kinderen. Zo maar wat cijfers van
Voedselbank Nederland over 2014.
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De
voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken
zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen
we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Zaterdag 23 april organiseert Diaconaal Verband De Wolden een inzamelingsactie bij alle supermarkten in de gemeente De Wolden. Wij gaan produkten
inzamelen voor de Voedselbank die zij goed kunnen gebruiken voor het
maken van de voedselpakketten. Het ontbreekt hun vaak aan houdbare
levensmiddelen, zoals rijst, pasta’s, soep, maar ook shampoo en tandpasta.
Wij gaan vooral deze produkten voor hun inzamelen. Zaterdag 23 april staan
er vrijwilligers in de winkel om u te helpen bij het kopen van de juiste artikelen. Na deze afgerekend te hebben, kunt u ze bij hen inleveren voor de
voedselpakketten.
Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking van de diaconieën van alle kerken in De Wolden.
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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

• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl
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Mobiele badkamer
Bouwmachines
Mobiele
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Bouwverlichting Aggregaten


  
  

  

Bouwverlichting
BouwverlichtingAggregaten
Aggregaten
Een feestje?

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406
www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl
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Wij verhuren ook:
- Partytenten
- Lichtmasten
- Dranghekken
(sta)tafels
en banken
Voor het huren of- kopen
van machines
kunt u
  
met ons opnemen via onderstaande
   contact
- Terrasheaters
gegevens:
   Voor het huren of-kopen
van machines kunt u
Voor
het huren
ofToiletwagens
kopen van machines kunt u
Christiaan
Ems
contact
metDwarsdijk
ons opnemen
via onderstaande
Koekanger
59
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huren
of kopen
van machines kunt u
contact
ons opnemen
via onderstaande
7958 SR met
Koekange
gegevens:
Voor
informatie
kunt
u
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Tel.: 06met
212 ons
187 58
contact
opnemen via onderstaande
gegevens:
met
ons via onderstaande gegevens.
Kijk
op
www.emshandelenverhuur.nl
gegevens:
voorzijn
meeruEms
informatie!
Christiaan
Wij
graag van dienst!
Koekanger Dwarsdijk
59 , 7958 SR Koekange
Christiaan
Ems
Christiaan
Tel.: 06 212Ems
187
58
Koekanger
Dwarsdijk
59 , 7958 SR Koekange
Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange
Tel.: 06 212 187 58
Kijk op
Tel.:
06www.emshandelenverhuur.nl
212 187 58
voor meer informatie!

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl
Kijk op www.emshandelenverhuur.nl
voor meer informatie!
voor meer informatie!

  

  
  

’Wandelen voor Water’ weer groot succes
Opbrengst ruim € 1300,Op 23 maart met prima wandelweer,
wandelden ruim 300 kinderen uit
de omgeving van Meppel mee met
de landelijke sponsoractie “Wandelen
voor Water’. Vanuit Koekange liepen
leerlingen van de groepen 7 en 8 van
de De Rozebottelschool, Prins Johan
Frisoschool en de Harm Vonckschool
uit Berghuizen 6 kilometer met een
rugzakje, waarin 6 liter water zit. Door deze sponsorloop hebben de kinderen zelf ervaren wat het betekent om 6 km met 6 liter water te lopen. In
veel ontwikkelingslanden moeten kinderen iedere dag vaak met nog meer
water ruim 6 kilometer lopen. Zo wordt door onze leerlingen ervaren wat
het is om elke dag drinkwater te moeten halen. De meer dan 70 leerlingen
verzamelden € 1320,-!
Samen met € 900,- gesponsord door Rotaryclub Staphorst-Reestland, die het
evenement elke 2 jaar organiseert, wordt dit een bedrag van € 2120,-.
Dit bedrag wordt weer verdubbeld door de stichting Aqua for All. Zo is bijna
€ 4000,= bestemd voor Kenia, Oeganda en Tanzania.
DE verwachting is, dat de totale landelijke opbrengst een stad als Hoogeveen
met tegen de 50000 inwoners, van goed drinkwater kan voorzien.
Alle lopers en sponsors (Spar/Koetsier) dank voor jullie enthousiasme!

Lenteconcert muziekvereniging De Bergklanken
Waar de zon er afgelopen zaterdagmiddag maar nauwelijks doorkwam,
zorgde muziekvereniging De Bergklanken hoogstpersoonlijk voor wat
scheurtjes in het wolkendek. Het toegestroomde publiek, dat voor niets naar
binnen mocht, genoot van de veelzijdige fanfare en het levendige Melodisch
Slagwerk Ensemble. Waar de avond met Song of Praise door de fanfare
nog ingetogen begon, bloeide de muzikale knop snel verder open. Na het
overtuigende Broken Sword, was het woord aan het MSE. Met de xylofoon
als dartelend lam voorop, rende de formatie van Jan ter Haar het voorjaar
tegemoet. De fanfare zorgde vervolgens met Robin Hood voor misschien wel
het hoogtepunt van de avond. Met Pirates of the Caribbien, Imagine, Gimme
hope Joanna en een medley van The Village People werd het tweede deel
van het concert een feest der herkenning. De fanfare en het MSE sloten de
avond met Glorioso gezamenlijk af. Het publiek waardeerde dat werk met
een staande ovatie, dus eigenlijk zou die samenwerking in de toekomst nog
veel vaker tot stand moeten komen.
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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

Snelle verbinding essentieel om goed te kunnen werken

“Op incourante uren kan ik nog wel een beetje doorwerken, maar tijdens de
piekuren, bijvoorbeeld rond 6 uur ’s avonds, dan werkt het internet hier op
kruipsnelheid.” Aan het woord is Paul Mentink, werkzaam als ICT-er bij de
politie en daarnaast actief als fotograaf. “Een snelle verbinding is voor mij
essentieel om goed te kunnen werken. “Ik heb een snelle Apple computer, die
is nog hagelnieuw dus het ligt niet aan de machine, het ligt gewoon aan het feit
dat er niet voldoende capaciteit beschikbaar is”, verklaart Mentink stellig. “Ook
op andere momenten gaat het wel eens fout, dan wil ik aan het werk, maar
dan heb ik weer vreselijk traag internet. Ik hoorde van Glasvezel De Wolden
en ik dacht meteen: “Dat wil ik ook! Ik ga me meteen aanmelden.” Zijn vrouw
wil straks graag films kunnen kijken via het internet en hijzelf kan het goed
gebruiken voor het uploaden en downloaden van foto’s. “Ik fotografeer veel,
bijvoorbeeld ook bij evenementen. Die foto’s moet ik dan uploaden en daar heb
ik echt een betrouwbare en snelle verbinding voor nodig. Als ik nu bijvoorbeeld
voor Drenthe.nl foto’s upload, dan duurt dat echt letterlijk uren terwijl dat in
een paar minuten mogelijk zou moeten zijn, áls de juiste techniek er maar is”,
legt Mentink uit.
Waar Mentink persoonlijk op let bij de providers is wat voor tv-aanbod ze hebben. “Ik hoef niet alle tv-zenders te hebben hoor, maar wij hebben een poos in
Engeland gewoond en voor ons is het toch wel een voorwaarde dat BBC 1 en
BBC 2 erbij zitten. Mijn vrouw vindt het gelukkig heel leuk om dat allemaal uit
te zoeken en we gaan binnenkort samen naar zo’n voorlichtingsavond. We hebben een speciale televisie en ik wil even vragen hoe dat straks allemaal gaat. “
Onlangs werd bekend dat er niet 1 maar 2 ondergrenzen zijn voor het aantal
verkochte abonnementen. Als minder dan 70% van de huishoudens een abonnement neemt, kan na de pilot het glasvezelnetwerk niet verder uitgerold
worden in heel De Wolden. Maar als minder dan 50% van de huishoudens een
abonnement neemt, kan ook het pilot-gebied zelf niet aangesloten worden.
Mentink kan zich niet voorstellen dat zijn medebewoners het zover zullen laten
komen. “ Ik ben echt ontzettend blij dat het snelle internet hier komt. Dat er
dan straks graafwerkzaamheden in en rond het dorp moeten gebeuren, nou
ja dat moet dan maar. Wij hebben thuis pas de badkamer verbouwd, dan heb
je ook even wat stof in huis” lacht hij, “dat moeten we maar even op de koop
toe nemen hoor!”.

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

24/7 Bereikbaar
U bent welkom, waar u ook verzekerd bent
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Betere zorg, daar hebben we dat glasvezelnetwerk gewoon
voor nodig!

Jeanet Scheper is praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk van De Wijk en
Koekange, maar ook werkzaam in de huisartsenondersteuning bij de HZD, de
Huisartsen Zorggroep Drenthe. “Tegenwoordig moeten huisartsenpraktijken aan
heel veel regels voldoen, wij ondersteunen huisartsen bij het voldoen aan al die
regels. Ik ben daarin ook op landelijk niveau actief, ik organiseer bijvoorbeeld
congressen en nascholingen”, legt Jeanet uit. Afwisselend werk waar ze erg van
geniet en bovendien geeft het haar ook een goed gevoel dat ze op deze manier
meer kan betekenen voor de inwoners van Drenthe.
Jeanet werkt veel met internet vertelt ze. “Ik heb bijvoorbeeld een thuiswerkplek
en daar kan ik inloggen op het systeem in de praktijk. Huisartsen moeten heel
veel administratie doen en ik wil mijn werkuren in de praktijk liever gebruiken
voor het contact met de patiënten. Op mijn thuiswerkplek kan ik dan alle administratie uitvoeren en ik kan daar ook inloggen bij de HZD om daar dingen voor
te doen. Maar daar moet ik dan wel een betrouwbare en snelle verbinding voor
hebben”, legt ze uit.
Op dit moment loopt de verbinding thuis via Ziggo, dat geeft wel iets beter
internet dan de meeste mensen in het buitengebied hebben, dat realiseert ze
zich wel maar ook haar verbinding valt vaak uit en als dat midden in de upload
van een extractie uit het huisartseninformatiesysteem (HIS) gebeurt, dan moet
ze even wachten en daarna weer helemaal overnieuw beginnen. “Dat schiet niet
op natuurlijk” zegt Jeanet. “En als ons systeem op het werk uitvalt, dan kunnen
we bijvoorbeeld niet meer in de agenda werken, dat is ook enorm vervelend!”
Jeanet houdt zich momenteel veel bezig met een app die speciaal ontwikkeld
is voor de zorg voor kwetsbare ouderen. “Twintig procent van de mensen van
75 jaar en ouder in deze regio wordt gerekend tot de groep kwetsbare ouderen. Van deze mensen wordt verwacht dat ze langer thuis blijven wonen en
dat willen ze ook graag, maar een probleem daarbij is dat er bij de zorg voor
1 kwetsbare oudere natuurlijk meerdere zorgverleners en vaak ook mantelzorgers betrokken zijn. Dat is niet alleen de mantelzorger en de huisarts maar
dat kan bijvoorbeeld ook de thuiszorg zijn, een fysiotherapeut, noem maar op.
Voor eenvoudige en snelle communicatie tussen al die mensen is nu de app
eGPO (elektronisch geriatrische patiëntendossier) ontwikkeld. Als de huisarts
een berichtje in het eGPO zet over de patiënt, dan ziet de thuiszorg dat ook en
omgekeerd. De communicatie gaat dus veel sneller en veel beter,” legt Jeanet
uit. “Wonen de mantelzorgers op grote afstand, dan kan het eGPO bij hen veel
ongerustheid wegnemen omdat ze via het eGPO precies kunnen zien welke
zorgverleners op dat moment met hun ouders bezig zijn. Als moeder bijvoorbeeld wat vergeetachtig wordt en moppert dat ze die huisarts al in geen maanden meer heeft gezien, kan de dochter in het eGPO zien dat de huisarts elke
week even langs is geweest en hoeft ze zich daar geen zorgen over te maken.”
Jeanet werkt ook als vrijwilliger voor het Rode Kruis, ze geeft EHBO- en reanimatielessen. Voor de administratie daarvan heeft ze het internet ook hard
nodig. Ze moet dan gegevens van cursisten kunnen uploaden en certificaten
kunnen downloaden en mailen. Ook als vrijwilliger bij de korfbalvereniging
maakt ze gebruik van het internet, daar moeten wedstrijdformulieren ingevuld
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en ge-upload worden ook daar is het snelle internet belangrijk voor. “Je merkt
gewoon aan alles in het leven dat snel internet steeds belangrijker wordt, het is
gewoon niet meer weg te denken”, vat ze het bondig samen. ”Ik begon in 1988
als ondersteuner in de huisartsenpraktijk, dus nog vóór het computertijdperk,
toen de etiketjes op de medicijnen, de recepten, de dossiers alles nog met de
hand geschreven werd en de huisarts alleen een “pieper” had met verschillende
codes voor verschillende noodsituaties. Als ik dat nu aan mijn jongere collega’s
vertel, dan kunnen ze zich dat niet meer voorstellen” lacht Jeanet, “dan kijken ze
mij echt aan of ik uit het Stenen Tijdperk kom! Eerder zei ik ook: “ik hoef alleen
maar een telefoon waar ik mee kan bellen hoor!” Maar nu heb ik zelf ook een
smartphone. Die ontwikkelingen zijn niet tegen te houden en dat is maar goed
ook, we gaan er op deze manier immers alleen maar op vooruit. Betere zorg
door onder andere betere communicatie, daar hebben we dat glasvezelnetwerk
gewoon voor nodig!”

Bedankt
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het medeleven die ik mocht
ontvangen in welke vorm dat ook, na het overlijden van mijn zoon

Jan Padding
Tinie Padding-de Weerd

Bel ons vrijblijvend voor al uw

Bouwbedrijf KRALE v.o.f.
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Open 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
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Feest van de Geest 2016
Dit unieke evenement, waarin kunstenaars en plaatselijke kerken samenwerken, vindt om de twee jaar plaats tussen Hemelvaart en Pinksteren. Dit jaar
is dat in de periode van Hemelvaartsdag 05 mei t/m zondag 08 mei 2016 en
van vrijdag 13 mei t/m Pinkstermaandag 16 mei 2016.
Ook de Protestante Kerk Koekange neemt dit jaar weer deel aan dit evenement.
Openingstijden kerk van 12.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.30 tot
15 uur. In deze periode worden de kerkdeuren van de kerken die meedoen
wijd open gezet en krijgen de kunstenaars gelegenheid hun werk te exposeren. De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor
mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen
van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning. Ook voor
kinderen zal er een activiteit georganiseerd worden!
Het thema voor dit jaar is: Vrijheid van Geest
De kunstenaar die dit thema voor Koekange zal uitwerken is Jitske van de
Wal uit Meppel.
Noteert u de datum vast in uw agenda?
OPROEP Feest van de Geest
Lijkt het u leuk in eerder genoemde periode gastvrouw/heer te zijn dan kunt
u zich aanmelden bij:
Hannie Dunnink
telefoon 0522442654
Sonja Verkaik		
telefoon 0522451933
Of per mail		
soverkaik@planet.nl
Ook als u niet bent aangesloten bij een van de kerken bent u als gastvrouw/
gastheer van harte welkom! Dus meld u aan!
Als het u/jou leuk lijkt om eens op uw/jouw eigen muziekinstrument te oefenen in de kerk…………. gedurende de openingstijden tijdens het Feest van
de Geest geven we daarvoor graag de gelegenheid. Aanmelden is gewenst
en kan op één van bovenstaande nummers.
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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

Open dag 16 april!
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. Ook leuke dingen van keramiek.
Informeer ook gerust naar workshops. Alleen op 16 april 10% korting op alle
panelen.
Desire Kollen Eggeweg 40 Koekange.
Facebookpagina: desire kollen.

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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ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

zonne-energie

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG
AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

De Berken 11
Koekange

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Te koop
Elektrische fiets, merk Sparta
De Meidoorn 4, tel. 451506

Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie
en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden Gratis

(voor particulieren)

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
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
c.b.s. Joh. Frisoschool:
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384
c.b.s. Harm Vonckschool: Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold, tel.: 451483
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Agenda
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
14 april Inschrijfavond Glasvezel De Wolden - dorpshuis de Schakel - 20.00 uur
15 april Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
15 april Klaverjassen Vitesse’63- 20.00 uur
16 april Open Dag Desire Kollen - Eggeweg 40
18 april	
Jaarvergadering Belangenvereniging Koekange e.o. - Dorpshuis De
Schakel - 20.00 uur
19 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
23 april	
Inzamelingsactie voor de voedselbank bij alle supermarkten in
gemeente De Wolden
23 april Pokertoernooi - De Schakel - 19.30 uur
26 april Inschrijfavond Glasvezel De Wolden - dorpshuis de Schakel - 20.00 uur
26 april   	Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
27 april De Koegang nr. 9
27 april Koningsdag schoolvoetbaltoernooi Vitesse’63 - aanvang 13.30 uur
29 apri
Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 0614252052
29 april Prijsuitreiking Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
30 april	Tuinkring Koekange: uitje naar kwekerij van der Velde in Heerde, vertrek 13.00 uur bij de Spar
10 mei
Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
11 mei De Koegang nr. 10
20 mei
Tuinkring Koekange: ruilbeurs - bij Marjan - 14.00 uur
21 mei
Wandeltocht van schakel tot schakel - Dorpshuis De Schakel
25 mei De Koegang nr. 11
27 mei
Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 0614252052
27 mei
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
8 juni De Koegang nr. 12
14 juni
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 - 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
27 april 2016
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 21 april 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

