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15e jaargang nr. 2

Ook in de winter traint loopgroep Koekange elke dinsdagavond.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
3 feb.
11.00 uur
Ds. de Haan
Zwolle		
15.30 uur
Ds. v. Rijswijk			
10 feb.
11.00 uur
Ds. L. Sollie
Meppel		
15.30 uur
Ds. R. Meijer
Meppel		
Gereformeerde kerk, Berghuizen
3 feb.
10.00 uur
Dhr. E. Fokkema
10 feb.
10.00 uur
Ds. J.W. Muis

Twello

Werelddiakonaat

Protestantse Gemeente Koekange
3 feb.
9.30 uur
Ds. H.J.R. van Setten-Rurhwein Ruinerwold		
10 feb.
9.30 uur
Dhr. K. de Lange
Marknesse		

BREAK ook jij hoort erbij!
In De Wolden zijn er (nog) steeds kinderen die opgroeien in een gezin waarin
de financiële situatie niet altijd makkelijk is. Dit kan voor ouders en kinderen
zorgen voor stress maar ook voor schaamte en een stuk onbegrip van de
omgeving.
Gelukkig is er al veel geregeld om deze gezinnen te ondersteunen. Maar dit
is vaak op materieel vlak.
Vanaf januari 2019 is er vanuit Welzijn De Wolden een nieuw project gestart,
genaamd BREAK. Met dit project willen wij kinderen uit deze gezinnen helpen een stukje extra te kunnen ontspannen. Samen met andere kinderen
zorgen we voor een gezellige dag, een leuk uitje, even vergeten wat er thuis
allemaal speelt. Mee kunnen praten op het schoolplein over die ene nieuwe
attractie, een keer naar een voetbalwedstrijd, een beautydag maar ook
gewoon even een BREAK en dubbel genieten van een vrije middag.
Het programma maken we op basis van de wensen van de kinderen en
zoveel mogelijk passend maken bij de leeftijdsgroep. Daarom organiseren
we niet voor één groep activiteiten, maar kijken we naar wat past bij welke
leeftijd. Je hoeft dus niet als 16-jarige mee naar een kinderfilm of naar
Plopsaland, en als 8-jarig meisje hoef je niet per se naar een beautydag als
je liever naar een voetbalwedstrijd gaat.
Ben je in de leeftijd van 6 t/m 21 jaar en herken je je in dit verhaal? Stuur
ons, Aïsha en/of Dieuwertje, een berichtje via de site www.welzijndewolden.
nl, via facebook: buurtwerker Dieuwertje of bel ons via 0528-37 86 86.
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Stukje Natuur Sirius
Het sterrenbeeld de Grote Beer zal bij menigeen bekend zijn. Het staat aan
de noordelijke hemel en de zeven helderste sterren vormen als het ware een
steelpannetje. Vlak bij de Grote Beer staat de Kleine Beer, waarvan de zeven
helderste sterren eveneens een steelpannetje vormen. Tevens is de laatste
ster van deze steel de bekende Noordpoolster. Misschien wel de bekendste
ster aan het firmament.
Nu staat in zuidelijke richting ook een soort steelpannetje, die vooral in de
wintermaanden prominent aan de hemel staat. Het maakt deel uit van het
redelijk omvangrijke sterrenbeeld Orion, ook wel Jager genaamd. Rondom
het steelpannetje staan een viertal heldere sterren, met exotische namen als
Betelgeuze, Rigel, Bellatrix en Saiph. De eerste twee genoemde sterren staan
zelfs in de top tien van helderste sterren, de andere twee staan respectievelijk op plaats 27 en 52.
Er kan natuurlijk maar één ster op de eerste plaats van deze lijst staan. Dat
is de ster Sirius, die deel uit maakt van het sterrenbeeld Grote Hond. Omdat
een jager meestal gebruik maakt van een hond als hij op jacht gaat, is het
niet verwonderlijk dat dit sterrenbeeld naast die van Orion staat. Het is daarom vrij eenvoudig om de heldere Sirius te vinden. Ga uit van de drie sterren
van de bodem van het genoemde steelpannetje. Deze drie sterren vormen
in feite de riem om de gordel van Orion. Staat Orion in een rechtop positie
pal in het zuiden aan de hemel, dan staat Sirius linksonder, bijna exact in het
verlengde van deze drie sterren.
Omdat Sirius deel uit maakt van het sterrenbeeld de Grote Hond, is zijn bijnaam de Hondsster. Hij is echter niet de grootste ster. De reden dat hij zo
helder is, is dat hij relatief dicht bij ons zonnestelsel staat, “slechts” 8,6 lichtjaar. De eerdergenoemde Rigel mag dan iets minder helder zijn, maar staat
wel honderdmaal verder weg. Zijn afstand is 860 lichtjaar en de diameter
van deze reuzenster is ongeveer 70 maal groter dan die van onze eigen Zon.
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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Heeft u iets te vieren?






Zoekt
u een vergaderlocatie?



ook voor sanitair
 



en onderhoud CV-ketel

Denk aan onze Hooiberg.
Komende activiteiten:







Hilco Scheper



8 feb. Verhalen rond de Kachel
8 mrt. Verhalen rond de Kachel

Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl

26 mrt. Landgoed Diner
28 apr. Landgoed Diner
www.welgelegen.com
0522-451771

Kom naar het Vakantie Bijbelfeest
Wat doen we:
Voor wie:    	
Waar:          	
Wanneer:
Info:

Zingen, luisteren naar een verhaal, knuselen, een spel, en .....
Alle basisschoolkinderen.
Dorpshuis de Barg’n te Berghuizen.
Dinsdag 19 februari van 9.30 - 12.30 uur.
Hilly Harwig, tel. 0522-475939                 
Jeanet Ypey, tel. 0522-482165

PETER PRUNTEL
Wolddijk 25, 7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
M. 06 - 23 24 93 05
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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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

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor de bloemen en de vele kaarten ontvangen voor ons
60-jarig huwelijk op 19 december 2018. Een diamanten huwelijksfeest, maar
voor ons een dag met een gouden randje!
Geert en Annie Smink-Dolsma
(Dit berichtje is door ons in de vorige Koegang vergeten te plaatsen. - redactie)

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Jaarvergadering Vrouwen van Nu
Op 16 januari had de afdeling De Wijk van de Vrouwen van Nu haar jaarvergadering in een volle zaal van het Ontmoetingscentrum De Havezate. Naast
de gebruikelijke zaken zoals behandelen van de jaarverslagen van secretaris
en penningmeester werden zes leden gehuldigd voor hun langjarig lidmaatschap. Tiny Drogt-Hendriks is 25
jaar lid, Gerda Dekker-Veldman,
Tini de Jonge-Blokzijl en Joukje PotZwaagstra zijn al 50 jaar lid, maar
Jannie Rutten-Boverhof en Geertje
Smits-Alting zijn de toppers, want
zij zijn al 60 jaar lid. Na de pauze
werd het door het bestuur georganiseerde Elfstedenspel gespeeld.
Alle Friese 11 steden werden
bezocht, er moesten (vaak pittige)
vragen beantwoord worden over de tocht der tochten, sneeuwballen gooien,
schaatsen raden, een wak ontwijken en aan een koek- en zopietent werd op
warme chocolademelk en warme worst getrakteerd. Een zeer geslaagd spel.
De winnaars ontvingen een medaille en beker. Na het serveren van warme
snacks werd er door het bestuur en de leden geproost op het nieuwe jaar
met een kruidenbitter of appelsapje.
Op 20 februari komt Anneke Schep,
trouwambtenaar in Raalte, vertellen
over haar werk als trouwambtenaar,
de voorbereiding van de trouwplechtigheid, de familie, de trouwkaart.
Het belooft een gezellige avond te
worden in De Havezate. De aanvang
is 19.45 uur. Belangstellenden zijn
van harte welkom.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
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MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.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

- 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

Cursus dagvlinders herkennen
Natuurvereniging Zuidwolde organiseert een nieuwe cursus dagvlinders
herkennen, bedoeld voor iedereen die graag wil weten welke vlinders er in
de eigen omgeving voorkomen. De cursus bestaat uit een theoriedeel en
een praktijkdeel. De theorie-avonden zijn op 4 en 18 maart en 1 april, om
20.00 uur in ontmoetingscentrum De Boerhoorn in Zuidwolde. De praktijk
zal bestaan uit een aantal nog te plannen dagdeel-excursies (3 à 4) van mei
tot en met september 2019.
In de cursus leren de deelnemers zo’n 30 vlindersoorten die in en om
Zuidwolde voorkomen, naast een 10-tal bijzondere Drentse soorten, herkennen via de kenmerken en het gedrag van de vlinders. Een leuke uitdaging
die ook nog eens nuttig is. In een tijd waarin we ons zorgen maken over het
verdwijnen van insectensoorten, is het goed om te weten en meten welke
soorten er voorkomen.
Het maximumaantal deelnemers is 30 personen. De cursus wordt gegeven
door Joop Verburg in samenwerking met de nationale Vlinderstichting en
enkele andere Drentse dagvlinderkenners.
Opgeven en meer informatie via info@natuurverenigingzuidwolde.nl of bij
Joop Verburg, tel. 06-83327869. De cursuskosten bedragen voor leden van
de natuurvereniging € 30 en voor niet-leden € 50 (inclusief koffie en thee
etc. op de cursusdagen).
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vanGijsselComputers
Hendrik Jan

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

Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:

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

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

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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Infoavond:
Omgaan met zorgsignalen binnen het vrijwilligerswerk
Op dinsdagavond 5 februari organiseert ViP De Wolden een infoavond speciaal voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties over ‘Omgaan met zorgsignalen binnen het vrijwilligerswerk’ in dorpshuis De Schakel te Koekange.
Als vrijwilliger kunt u te maken krijgen met bepaalde ‘niet pluis’ gevoelens
binnen uw vrijwilligerswerk. Ook kunt u zich zorgen maken over bepaalde
situaties. Tijdens deze avond wordt er aandacht besteed aan deze gevoelens, wat je er mee kunt doen én wie je daarbij kan helpen. Ook is er deze
avond voldoende ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan.
U gaat na afloop van deze avond naar huis met tips hoe u kunt handelen bij
eventuele zorgen en dat u vervolgens uw werk als vrijwilliger kunt uitvoeren
met een zeker gevoel.
Deze avond wordt verzorgd door 2 (school) maatschappelijk werkers van
Welzijn De Wolden. Wilt u graag aanwezig zijn, meld u zich dan vóór 31 januari aan via info@vipdewolden.nl of tel. 0528 - 378686. Aanmelden kan ook
via de website van ViP De Wolden, www.vipdewolden.nl. Aan deze infoavond
kunnen max. 25 mensen deelnemen.
De avond begint om 19.30 uur in dorpshuis De Schakel te Koekange en is
gratis toegankelijk.
Mocht u vragen hebben over deze avond neem dan contact op met de medewerkers van ViP De Wolden via bovenstaande gegevens.

Party service
H. Koetsier Dorpsstraat 26 Koekange www.sparkoekange.nl

Eet smakelijk!

De makkelijke maaltijdservice
•	Breed assortiment aan verse kant en klare maaltijden, inclusief zoutarme, gemalen
en gluten- & lactosevrije maaltijden, soepen, salades en nagerechten.
• Op ambachtelijke wijze door professionele en ervaren koks bereid.
•	Samengesteld volgens de richtlijnen voor goede voeding van het voedingscentrum.
• Makkelijk zelf op te warmen, snel op tafel en heerlijk van smaak.
•	Eenvoudig te bestellen via een bestelformulier in de winkel of kijk voor online
bestelmogelijkheden op www.spar.nl/Eetsmakelijk.
• Mogelijkheden tot afhalen of bezorgen door uw vertrouwde SPAR
Wilt u meer informatie? Vraag ernaar in de SPAR winkel in Koekange.
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HAIR
FASHION
maandag gesloten
dinsdag
8:30-12:00
woensdag 8:30-12:00
donderdag 8:30-12:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag
8:30-12:00
zaterdag
8:00-12:00

en 13:00-17:30
en 13:00-17:30
en 13:00-15:00
en 13:00-17:30

Hairfashion Koekange
Dorpsstraat 17, 7958 RK Koekange
0522 - 45 26 49

D

hake
c
S
e

l

KOEKANGE

STICHTING DORPSHUIS

50 j a a r
Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange
Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

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:
Te Koop/Te huur: 6,25 euro (overmaken op NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v.
Drukkerij Kleen). Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor dankbetuigingen, kerstgroeten, e.d. gelden advertentietarieven.

K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf
Dorpsstraat 33
7958 RK Koekange

Tel. 0522 45 12 52
Mob. 06 12 36 23 74

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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Informatie
Alarmnummer:
112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)
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)

Nu

Winterschilderkorting
info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

Lekker en gezond eten zonder
zelf te koken? Bestel uw maaltijd
bij Maaltijdservice Thuis!

Dagelijks keuze uit
vers bereide maaltijden
Een enkele keer, 1x in de week
of iedere dag

www.zzwd.nl
Maaltijdservice Thuis

Warm of koelvers thuisbezorgd
Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, loc. Hofweg-Molenweg, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067
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Agenda
30 jan.
De Koegang nr. 2
2 feb.	Gezellige avond met Joop Akse - Pitch en Putt Koekange - 21.00 uur Entree is gratis
5 feb.	Infoavond ‘Omgaan met zorgsignalen voor vrijwilligers - De Schakel 19.30 uur
8 feb.
Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen
9 feb.
Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
13 feb.
De Koegang nr. 3
19 feb.	Bijbelfeest voor basisschoolkinderen - De Barg’n Berghuizen - 9.30-12.30
uur
19 feb.
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
22 feb.
Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
23 feb.
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
23 feb.
Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
27 feb.
De Koegang nr. 4
8 maart Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen
8 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
9 maart Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
12 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
18 maart	Jaarvergadering Feestcommissie Koekange - De Schakel - 19.30 uur
22 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 maart Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
26 maart Landgoed Diner - Landgoed Welgelegen
30 maart Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
2 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
5 april Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
6 april Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KV KIA 10.00-11.00 uur
19 april Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
20 april Giga Speelfestijn KV KIA Korfbalveld KV KIA 10.00-12.00 uur
27 april Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
2e ma. v.d. maand, Repair café - 10.00 uur en ‘Onder ons bij de Soep’ - 12.00 uur behalve feestdagen De Veldhoek, Koekangerveld
Dinsdag		
Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Dinsdagavond 	Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan de
Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Woensdag
Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
1e vr. v.d. maand
Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
Vrijdagmiddag

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
13 februari 2019
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 7 februari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

