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Nabrander Koekangerfeest, de winnaars van de optocht.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
9 juli
11.00 uur
Ds. v. E.L. ‘t Foort
15.30 uur
Ds. P.K. Meijer
Meppel
16 juli
11.00 uur
Ds. E. Meijer
Bergentheim
15.30 uur
Ds. P.J de Haan
Zwolle
Gereformeerde kerk, Berghuizen
9 juli
9.30 uur
Ds. J.W. Muis
16 juli
9.30 uur
Ds. J.W. Muis
Protestantse Gemeente Koekange
9 juli
9.30 uur
Mw. T. Koster
16 juli
9.30 uur
Ds. B. Metselaar

• 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

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl
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Meppel
Beilen

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406
www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

Stukje Natuur basterdzandloopkever
Roofdieren spreken bij veel mensen tot de verbeelding. Evenals grote roofvogels dat doen. Het zijn dieren met symbolische eigenschappen zoals moed,
kracht en snelheid. Niet voor niets staan sommige daarvan in het wapen van
verschillende landen, adellijke families en organisaties. Zo heeft Duitsland
een adelaar in het wapen en in Nederland heb je uiteraard de leeuw. Dat
laatste is op zich een beetje vreemd, want de leeuw komt in ons kikkerlandje
in het wild niet voor.
Veruit de meeste roofdieren en roofvogels komen om uiteenlopende redenen echter niet op een wapen voor. Ze zijn niet interessant genoeg, te lelijk
of te klein, noem maar op. Zo loopt op het Dwingelderveld bijvoorbeeld de
basterdzandloopkever rond, die op geen wapen voorkomt. Te klein, want
gezien zijn naam hoef je geen groot beest te verwachten. Het is namelijk een
insect van bijna twee centimeter lengte. Maar wel een grote rover met een
set gigantische kaken. Relatief gezien natuurlijk.
De basterdzandloopkever is een zwartbruine kever met opvallende lichte
dwarsbanden op zijn beide dekschilden. Die dwarsbanden hebben een grillig
patroon, maar zijn wel symmetrisch ten opzichte van elkaar. Mede gezien
zijn naam kun je hem vaak op een zandige bodem zien lopen. Want hoewel
hij over vleugels beschikt, vliegt hij nauwelijks. Hij loopt liever weg bij dreigend gevaar. Zijn prooien vangt hij eveneens lopend. Die prooien bestaan
voornamelijk uit lopende insecten, zoals mieren. Voor zijn formaat kan hij
zelfs relatief snel lopen. Zo snel, dat hij af en toe moet stoppen om zijn ogen
in staat te stellen om opnieuw scherp te stellen. Door de specifieke bouw
van zijn ogen, kan dit orgaan niet genoeg licht opvangen om continu een
scherp beeld te vormen.
Zijn larve is trouwens ook een rover, maar die heeft het nadeel dat hij niet
kan lopen. Hij graaft zich in, via een smal gaatje, in de zandige bodem. Daar
wacht hij zijn langslopende prooien af, die hij met zijn relatief grote kop en
met een set stevige kaken grijpt.
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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Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange
0522 452094
06 55572493
info@devlinder-rt.nl
www.devlinder-rt.nl

Vanaf heden:
• Ga ik mij volledig richten op De Vlinder,
Praktijk voor Remedial Teaching
• Is het weer mogelijk bij De Vlinder
dyslexiebehandelingen via de
vergoedingsregeling te krijgen!
• Kunnen weer kinderen geholpen
worden bij wie de CITO-resultaten
tegengevallen zijn
• Is het mogelijk om in de
zomervakantie alvast extra
begeleiding te krijgen, om het nieuwe
schooljaar vol zelfvertrouwen te gaan
starten
• Kan hulp geboden worden bij de
(verplichte) Rekentoets
• Biedt De Vlinder nog volop andere
mogelijkheden voor begeleiding

Clubkampioenschappen WGV
17 juni heeft WGV een geslaagde clubkampioenschapdag gehad. Het begon om 8.45 uur met de warming
up. Daarna konden de turnsters aan de gang. Per
onderdeel werd de oefening beoordeeld door de jury.
Nadien werd alles uitgerekend en kreeg iedereen een
diploma met hun punten erop.
Maartje Hooijer won de wisselbeker als clubkampioen
van WGV 2017.
Na de middag waren de
acroleden aan
de buurt. Zij
lieten mooie
oefeningen
en technieken
zien, waar
ook een jury
bij aanwezig
was.
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Geslaagde eerste editie van de mudrun in Koekange
Donderdag 29 Juni 2017 was het weer Nationale Modderdag. Een jaarlijks
terugkerende dag waarin het buitenspelen en het lekker vies worden centraal staat. Elk jaar besteed Doomijn Kinderopvang hier aandacht aan op alle
locaties.
Dit jaar was de viering van Modderdag in Koekange iets groter dan voorgaande jaren.
Waar er het voor de kinderen van de peuterspeelzaal en kinderdagverblijf
alleen modderdag op locatie was, besloot de BSO het iets groter aan te pakken dit jaar.
Korfbal KIA werd bereid gevonden voor een mooie samenwerking.
Vanmiddag is door medewerkers van Doomijn een mooi parcours uitgezet
op de crossbaan naast het clubgebouw van KIA. Onder een net door, door
de banden en de grote korf terwijl alles lekker nat en modderig was. Razend
enthousiast renden de kinderen en volwassenen over de baan terwijl hun
tijd werd opgenomen en voor de snelste van de 3 leeftijdscategorieën was
er nog een prachtige prijs. Daarna mochten ze door naar een leuke modderen glijvariant van de korfbal.
Al met al een fantastische dag, waar naast de strijd ook nog tijd was voor
samenwerken!

Prins Bernhardlaan 2
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Uitnodiging benefietconcert muziekvereniging
de Bergklanken
De leden van muziekvereniging de Bergklanken nodigen U uit voor een
gezellige avond vol muziek.
Ook zal er een veiling en een verloting worden gehouden met mooie prijzen!
Toegang is gratis.
Er zal een aantal keer worden gecollecteerd na de verschillende (gast)optredens, zo kunt u uw waardering laten blijken.
Alle opbrengsten komen ten goede van: Stichting grote broer.
Elk kind heeft recht op geluk. Soms is daarvoor even wat extra hulp nodig.
Hulp die Grote Broer graag wil geven. Voor meer informatie: http://www.
stichtinggrotebroer.nl/
Datum: zaterdag 8 juli
Aanloop: vanaf 19.00 uur
Aanvang concert: 19.30 uur
Adres: schoolplein Harm Vonck School, Berghuizen 15
Na afloop van het concert is er ruimte voor een borrel en een dansje tijdens
de afterparty.

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

  
  
  

5-15-*4

Dorpsstraat 33

Koekange

Tel. 0522-451252

---------------- schilders.koekange.com ----------------

Voor  uw    
binnen-‐  en  buitenschilderwerk  
wandafwerking  
plaatsen  van  isolerende  beglazing  
  
vraag  vrijblijvend  prijsopgave  
6%  b.t.w.  tarief  
06-‐12362374  

6

  schilders@koekange.com  

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

Welkom ZZWD Koegange blij met gift Rabobank
Op woensdag 14 juni heeft Welkom ZZWD Koekange tijdens de gezellig en
goed bezochte bazaar, net zoals de afgelopen jaren, door de bezoekers van
Welkom zelfgemaakte cadeautjes verkocht.
Al weken van tevoren zijn leuke kaarten gemaakt en glazen vaasjes beschilderd. Bij de kraam van Welkom ZZWD werden belangstellenden tevens geïnformeerd over de diensten en producten die ZZWD levert in Koekange.
Welkom staat bij ZZWD voor zinvolle dagbesteding waar men zich prettig bij
voelt. Johanna ter Haar, coördinerend begeleider, keek aan het eind van de
dag tevreden terug. “Bij de kraam van de Rabobank kon men stemmen op
twee goede doelen waar Welkom ZZWD Koekange er een van was.
Johanna is blij met de gift van € 123 van de Rabobank. “Samen met de eigen
opbrengst van € 273 is het een mooi totaalbedrag waar we met de bezoekers van Welkom een zinvolle besteding aan geven!” Zij wil een ieder die
hieraan heeft bijgedragen dan ook namens de klanten hartelijk bedanken.

Instrumentenparade op 6 juli
Wil je weten hoe het voelt om op een trompet te blazen? Lijkt het je leuk
eens een saxofoon uit te proberen? Wil je eens testen of jij geluid uit een
trombone krijgt? Of zou je eens flink tekeer willen gaan op een drumstel?
Kom op de instrumentenparade op donderdag 6 juli van 17.30 tot
18.15 uur in dorpshuis De Barg’n in Berghuizen.
Je kunt op de instrumentenparade vrijblijvend alle blaas- en slagwerkinstrumenten uitproberen. We nodigen alle kinderen en ook alle volwassen die
belangstelling hebben uit om langs te komen.
De Bergklanken
Voor informatie: Emiek Kasimier 06 312 41 815
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Steenuil in kerk
Vrijdag 16 juni kreeg ik ’s ochtends een telefoontje van Jan Schaper, koster van onze kerk
in Koekange. “Ik heb jouw naam gekregen van
Johannes de Kleine, want er zit een uil in de
kerk”, zei hij. “Dat kan kloppen”, antwoordde
ik, “want dit jaar broedt er een stelletje steenuilen.” “Maar hij zit boven de kansel”, reageerde Jan vervolgens. Dat vroeg om actie,
dus spraken we af dat ik na de middag naar de
kerk zou komen.
Nu heb ik veel ervaring met kerk- en steenuilen in broedkasten, maar om er eentje te vangen in een hoog gebouw, dat is andere koek.
Ik kreeg toen het idee om een groot schepnet
te gebruiken, maar zelf heb ik er geen. Nu wist
ik dat Bertram Waninge een verwoed visser is, misschien kon hij mij helpen.
Helaas was hij niet thuis, maar zijn visspullen wel. Van zijn moeder Gea
mocht ik het schepnet even lenen. De opening van het schepnet was groot
genoeg, echter de steel was te kort. Met een paar plastic binders was daar
eenvoudig een langere stok aan de knopen.
Rond één uur gingen mijn dochter Xandra en ik naar de kerk. Jan was er al
en liet ons binnen. Daar zat boven de kansel en voor het raam een jonge
steenuil, waarschijnlijk net uitgevlogen. Bij benadering vloog hij gelijk naar
het orgel. Daar was het lastig om hem te vangen, dus Xandra joeg hem daar
weg. Terug bij de kansel werd het steenuiltje toch enigszins paniekerig.
Gelukkig kwam hij recht op mij af en kon ik hem eenvoudig met het schepnet vangen.Eenmaal buiten eerst even een foto gemaakt voor het nageslacht.
Daarna vloog hij de vrijheid tegemoet. Natuurlijk sprak ik met meerdere
personen over dit voorval. Een persoon plaatste een leuke opmerking dat de
steenuil zich aan het bekeren was als kerkuil.
Paul Mentink

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

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

Al jaren een begrip in de wijde omgeving
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Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Bergklanken gaat als de brandweer
Zondagmiddag was de brandweerkazerne Koekange/De Wijk voor even het
domein van Muziekvereniging ‘De Bergklanken’. Het was de verrassende
locatie voor het jaarlijkse concert waar de jeugdleden zich presenteren.
Onder tropische omstandigheden leverden de muzikanten van de blokfluitgroep, de eerstejaarsgroep, het koperensemble en het BBB-orkest een puike
prestatie door alle 160 bezoekers te laten genieten. Na afloop was het tijd
voor drankjes en broodjes hamburger, die verkocht werden voor het goede
doel: Stichting ‘Grote Broer’ uit Meppel. De brandweer zorgde voor de welverdiende afkoeling door de jeugd een verfrissend nat pak te bezorgen.
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Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden.
1x in de week of iedere dag,
zonder abonnement.
Warm of koelvers thuisbezorgd vanuit de
keukens in Ruinen, Havelte en Dwingeloo.

Maaltijdservice Thuis
www.zzwd.nl

Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067

Hoveniersbedrijf

Eggeweg 8
7958 PL Koekange
Tel. 0522 - 451280
06 55 13 13 96

Tuin -aanleg
-onderhoud
-ontwerp
Sierbestrating
Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.
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er leuke workshops te volgen, kunt u uw vraag of aanbod kenbaar maken
middels de zeepkist en hangt er een vraag en aanbod prikbord.
En dit op vier locaties door de gemeente!
Dus bent u op zoek naar vrijwilligers, heeft u een goed idee voor uw buurt
of heeft u iets aan te bieden op maatschappelijk? Geef u dan snel op voor de
sociale buurtmarkt in uw regio!
Voor informatie over de data, locaties en tijden verwijzen wij u naar onze
website www.vrijwilligerswerkdewolden.nl Tevens kunt u zich op de website
hiervoor aanmelden.
Heeft u vragen over de Sociale Buurtmarkt?
Neem dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk via tel. 0528 –
378686 of via mail steunpuntvrijwilligers@welzijndewolden.nl.
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Ondernemers Vereniging Koekange Nieuwe stijl

De werkgroep “OVK nieuwe stijl” is druk bezig met de voorbereidingen voor
de aftrap van de vernieuwde OVK.
Waarom een vernieuwde vereniging? Omdat wij merken dat daar behoefte
aan is. Veel ondernemers kennen elkaar helemaal niet en daar moet verandering in komen, zodat we van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen inspireren,
gesprekspartner kunnen zijn van de gemeente en vooral ook dat we elkaar
(zakelijk) weten te vinden indien nodig. Dit willen we gepaard laten gaan
met veel gezelligheid!
Op 6 oktober houden we in De Schakel een spetterende openingsavond. Op
deze avond presenteren wij onze plannen voor het komende jaar en hebben
we als gastspreker ERIK HULZEBOSCH!!
Alle ondernemers uit alle sectoren zijn voor die avond van harte uitgenodigd
en omdat we het ook graag gezellig hebben is er volop gelegenheid om met
elkaar in contact te komen onder het genot van een borrel.
Houd de (social)media, uw mailbox en brievenbus in de gaten want we
komen eraan!
Mocht je vragen/opmerkingen hebben, schroom niet maar schiet de leden
van de werkgroep aan, zij vertellen je graag meer.
Of mail naar ovk.koekange@gmail.com
Leden vd werkgroep zijn: Suzan de Boer, Dieke Bout, Erwin Klinge, Henk
Koetsier, Roland Linde, Jan Oetsen, Hilco Scheper, Geert Stoffer, Anneke
Westenbroek, Joop ten Wolde en Paulette Zorn.

WONING GEKOCHT
HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!

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

De Berken 11
Koekange

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
Kindertriatlon De Rozebottel levert € 400,- op voor KNFG
Geleidehonden
De kindertriatlon van de openbare basisschool De Rozebottel in Koekange
heeft donderdag € 400,- opgebracht. Het geld gaat naar KNFG Geleidehonden.
De aangepaste triatlon was bestemd voor de groepen 8 van alle basisscholen in De Wolden en werd gehouden in en rond Zuidwolde. De leerlingen
zwommen 250 meter, fietsten tien kilometer en liepen 2,5 kilometer hard.
De deelnemers konden zich laten sponsoren.
Winnende voorstel
De triatlon was het winnende voorstel uit de Kindergemeenteraad van oktober vorig jaar. De Kindergemeenteraad bestond op 13 oktober vorig jaar uit
negentien kinderen van vijf basisscholen. In de kindergemeenteraadsvergadering behandelden de raadsleden vijf voorstellen voor activiteiten, van elke
school één. Het voorstel van De Rozebottel kreeg toen de meeste stemmen.
Kindergemeenteraad 2017
Op donderdag 12 oktober 2017 wordt voor de vijfde keer de
Kindergemeenteraad De Wolden georganiseerd. Alle scholen worden binnenkort uitgenodigd om zich hiervoor in te schrijven!
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Daisy door naar de landelijke finale Popsport
Singer-songwriter Daisy (Madelief Gal) uit De Wijk gaat door naar de landelijke finale van Popsport. De 16-jarige singer-songwriter werd zondagmiddag 2 juli unaniem gekozen tijdens de eerste Drentse Popsport finale in de
Nabershof in Emmen. De komende
maanden gaat Daisy het landelijk
traject volgen dat in november
wordt afgesloten met een optreden
in de Q-Factory in Amsterdam. In
totaal waren er acht Drentse acts
die meededen aan het coachingsprogramma Popsport 2017, waaronder vijf dj’s die 6 juli strijden om
een landelijke finaleplaats.
Popsport is een coachingsprogramma voor jonge, talentvolle bands, singersongwriters en dj/producers in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Zij worden een
periode begeleid door professionals om zo stappen te maken in hun muzikale ontwikkeling. Onderdeel van het traject zijn een aantal liveoptredens,
waaronder in Drenthe een optreden op het Bevrijdingsfestival.
Tijdens de eindpresentatie in Emmen betraden singer-songwriters Daisy en
Josie Miller en de band Triple Trouble een laatste keer gezamenlijk het podium. Na beraad van de jury van Popsport werd geconstateerd dat Daisy de
grootste ontwikkeling heeft doorgemaakt. De singer-songwriter zal Drenthe
niet alleen vertegenwoordigen in het landelijke traject van Popsport, maar
krijgt ook een persoonlijke coach toegewezen en mag een bezoek brengen
aan de Kytopia-studio in Utrecht.
De vijf dj’s die deelnemen aan Popsport Drenthe hebben hun eindpresentatie
op 6 juli in café Lodewijk Napoleon in Assen. Ook hier zal een winnaar worden aangewezen die door mag naar het landelijke Popsport traject.
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Verslag fietsdag voorheen Vrouwen van Nu
Donderdag 22 juni 2017

Om 9.30 uur zijn we vertrokken met 19 dames! En dat, ondanks de voorspelde hitte van vandaag. Een grote opkomst, dus.
De route ging via de Wijk, Halfweg, naar Staphorst. Naar Hillies Snackbar.
Hier werden we ontvangen met koffie en een kruidkoek.
Met fietsen heb je geen last van de warmte en de zon, maar op een terrasje
wel. We konden gelukkig allemaal in de schaduw zitten onder een grote
parasol.
Na de koffie gingen we weer verder. Nu naar Nieuwleusen. Naar het
Grammofoon Museum. Daar werd de geschiedenis van de opname en weergave op boeiende wijze in beeld gebracht. De heer Bos kon hier enthousiast
en heel veel over vertellen. Een grote en kleurrijke collectie fonografen,
grammofoons, bandrecorders en allerlei aanverwante artikelen vertellen
het verhaal vanaf het begin, toen Edison in 1877 voor de eerste keer zijn
fonograaf liet ‘spreken’. We kregen een paar films te zien en een demonstratie van een aantal apparaten. De collega van de heer Bos leidde ons verder
rond door het museum. Overal wist hij wel wat van te vertellen. Het was erg
interessant, hij kon nog wel uren doorvertellen, maar helaas was onze tijd
beperkt.
Om 3 uur stapten wij weer op de fiets. Een mooie route tussen de weilanden
door naar Balkbrug. Een stop om wat te drinken en over de Reestdalroute
naar de Ossesluis, langs het kanaal naar Koekange.
Om 6 uur waren we weer terug bij het Dorpshuis, er stond inmiddels 50 km
op de teller. Hier was een heerlijk diner voor ons klaargemaakt.
We hebben gefietst met 19 dames, maar hier kwamen er nog 4 bij, die door
omstandigheden niet mee konden fietsen, maar wel graag mee wilden eten.
Heel gezellig!
Op een korte, maar hevig regenbuitje na, hadden we een heerlijke dag
samen gefietst met heel mooi weer.
En….. dames van de reiscommissie: Bedankt voor het organiseren van deze
geslaagde dag!!

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
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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

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

Landgoeddiner
Nu het is gaan regenen begint alles in de tuin volop te groeien. We kunnen nu
genieten van verse courgettes, aardbeien, sla en andijvie. Wij nodigen u dan
ook graag uit voor ons Landgoeddiner. 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 Landgoeddiners staan gepland op:
- Vrijdag 21 juli 2017
- ‘Welgelegen viert de zomer buffet’ op zondag 20 augustus 2017 (25,- p.p.)
- Vrijdag 22 september 2017
www.welgelegen.com
Familie Bout
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Collecte Maag Lever Darm Stichting
Deze collecte van de Maag Lever Darm Stichting ging het alarm af. In
Nederland ondervinden 2 miljoen buikpatiënten dagelijks beperkingen als
gevolg van hun ziekte. Met onderzoek en voorlichting zet de Maag Lever
Darm Stichting zich in voor deze mensen.
Alle collectanten en gulle gevers bedankt voor jullie bijdrage. We hebben dit
jaar weer een goede opbrengst. Meer dan vorig jaar.
De totale opbrengst in Koekange was dit jaar e 934,46.
Nogmaals onze hartelijke dank daarvoor.

Meepraten en adviseren over het gemeentelijk sociaal beleid?
Meld u dan aan voor 1 augustus!

Hebt u ideeën over het sociaal beleid in de gemeente De Wolden? En wilt
u hier een steentje aan bijdragen? Dan zijn wij op zoek naar u! Wij zoeken
voorzitters en leden voor de cliëntenraden Jeugd en Wmo. Wethouder Mirjam
Pauwels: “De gemeente is verantwoordelijk voor goed beleid op het gebied
van werk en inkomen, jeugdhulp en Wmo. Deze zorg willen we zo optimaal
mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van onze inwoners. Om hen nog
beter te betrekken bij ons beleid, zoeken we mensen die in onze cliëntenraden Wmo en Jeugd willen plaatsnemen. Ik nodig alle inwoners van harte
uit om zich voor 1 augustus aanstaande aan te melden voor één van deze
groepen.”
Cliënt- en burgerparticipatie sociaal domein in De Wolden
Om inwoners nog beter te betrekken bij het sociale beleid van de gemeente,
is dit jaar een nieuw model voor cliënt- en burgerparticipatie geïntroduceerd.
De inbreng en ervaringen van cliënten staat hierin centraal. De nieuwe
adviesraad sociaal domein, die zich meer met integrale vragen en thema’s
bezighoudt, is al aan de slag gegaan. Cliëntenparticipatie in De Wolden is
voor iedereen, dus alle inwoners kunnen zich voor 1 augustus aanmelden.
Voorzitters en leden gezocht!
De cliëntenraden Jeugd en Wmo hebben ieder een onafhankelijke voorzitter
die het eerste aanspreekpunt en het gezicht is voor de raden. De voorkeur
gaat uit naar een kandidaat die maatschappelijk betrokken is, kennis heeft
van de lokale situatie en de politieke verhoudingen en inzicht heeft in de
beleidsterreinen van het sociale domein.
Verder zoeken we per cliëntenraad 6 tot 8 leden. Deze leden hebben vooral
affiniteit met én een brede belangstelling voor de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.
Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten over(deelname aan) de cliëntenraden Wmo en Jeugd? Of
heeft u nog vragen? Neem dan voor meer informatie contact op met Henk
Wind via h.wind@@dewoldenhoogeveen.nl
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Bouwservice Kuik

Voor al uw
timmerwerk
en onderhoud

     
  
    
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
   nog mooie gelakte
      Wil je voor
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
de vakantie
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
   Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
nagelsJe  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
met gelpolish of gel for feet.
  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
   Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Bel  gerust!  
  
Bel  gerust!  
   natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Of heb je beschadigde,
   gespleten, broze
  
Bel  gerust!  
of gescheurde     nagels, dan kun je ook
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
   geribbelde
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
terecht voor een behandeling met IBX.
   bij mij
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  
     NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
   Bel nu alvast voor een afspraak! VOL=VOL!!
  
  
  
  

Weerwille 17, 7961 LV Ruinerwold
hilco.kuik@hometeam.nl
tel. 06 - 5591 1840

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Duofiets
Wilt u ook graag eens fietsen maar lukt
dat niet meer alleen? Maak dan gebruik
van de duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers die graag een keer met u willen
fietsen. Voor het bespreken van de fiets
kunt u bellen met de “fietstelefoon” 06
23 28 08 08 zo mogelijk tussen 11.00
en 12.00 of tussen 18.00 en 19.00
uur! Coördinator: Sonja Verkaik. Veel
fietsplezier!

Gevonden op 19 juni
iets over het spoor ter hoogte van
Welgelegen: een gloednieuwe wcborstel (kleur zwart/grijs/wit). Uit
tas of houder gevallen na aankoop
bij Kuiper? Op te halen Sportlaan 19
Deelnemers gevraagd:
(Oud-)Chauffeurs die alsnog een
cursus willen volgen voor de wettelijke code 95. Min. deelname 10
pers. Opgave en inl. J. Brinkman,
tel. 0522-451299 / 06-16391901.

Gezocht:
Hallo, ik ben Jeroen en ik ben 10 jaar. Ik zoek iemand om mee te voetballen
na het eten. Ik woon op de Eggeweg 37. Tel. 0522-261574.
Kosten particuliere advertenties:
Te Koop en dankbetuiging: 6 euro (overmaken op NL56 RABO 0341 8777 78
t.n.v. Drukkerij Kleen). Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
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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
Info 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
5 juli
De Koegang nr. 14
6 juli	
Instrumentenparade - Dorpshuis De Barg’n, Berghuizen - 17.3018.15 uur
8 juli	Benefietconcert de Bergklanken - Schoolplein Harm Vonck School,
Berghuizen 15
9 juli
Falieberg Festival - Faliebergbos - 11.00-17.00 uur
16 juli
NK Matchplay van de Pitch en Putt Bond Nederland
19 juli
De Koegang nr. 15 - laatste Koegang voor de zomerstop
21 juli
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
23 juli 	Lazy Sunday met DJ Vintage Vinyl - Pitch en Putt Koekange - vanaf
14.00 uur
26 juli	Koekangerveld verwelkomt vanaf 10.00 uur de deelnemers aan de
Fiets4Daagse op de Kidsroute
20 aug.	Lazy Sunday met The Sweet Memories Band - Pitch en Putt Koekange
- vanaf 14.00 uur
20 aug.
‘Welgelegen viert de zomer’ buffet - Landgoed Welgelegen
25-27 aug. Paalzitten
30 aug.
De Koegang nr. 16
17 sept. 	Lazy Sunday met DJ Vintage Vinyl - Pitch en Putt Koekange - vanaf
14.00 uur
22 sept.
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen

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. 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
Volgende uitgave
19 juli 2017
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 13 juli 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

