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Het voorjaar komt er
langzamerhand aan.
De krokus in de tuin,
Foto’s: Paul Mentink

de knoflook in de moestuin
en de hazelaar in het bos.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
3 maart
11.00 uur Ds. H.M. Smit
Zuidwolde		
15.30 uur Ds. v. Rijswijk			
10 maart HA 11.00 uur Ds. v. Rijswijk			
!!!!!!!
16.30 uur Ds. S. de Bruine
Balkbrug		
13 maart
19.30 uur Prof. H. Selderhuis Hasselt
Biddag
Gereformeerde kerk, Berghuizen
3 maart
10.00 uur Ds. J.W. Muis
10 maart
10.00 uur DZD
13 maart
19.30 uur Ds. J.W. Muis		

Biddag

Protestantse Gemeente Koekange
3 maart
9.30 uur Ds. B.v.d. Brink-Smit IJhorst		
10 maart
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf		
1e zondag 40 dgn

Wil je graag werken in de zorg?
Heb je al een diploma of wil je
dat behalen? Ben je op zoek naar
vrijwilligerswerk?

12 en 16 m

aart

Kom naar de speeddates en
rondleidingen in Ruinen,
Dwingeloo en Havelte tijdens
de Week van Zorg & Welzijn!

Diever ● Dwingeloo ● Havelte
Koekange ● Ruinen ● Vledder
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Kom naar de speeddates en
rondleidingen op 12 en 16 maart
a.s. in Ruinen, Havelte en
Dwingeloo en ontdek wat voor
jou mogelijk is bij ZZWD.
We maken graag kennis met je!
Meer informatie over de tijden,
rondleidingen en adressen vind
je op onze site www.zzwd.nl

Stukje Natuur pingoruïne
In de winter zal bij menig persoon het hart sneller gaan kloppen. Vooral als
de temperatuur ’s nachts, en bij voorkeur ook overdag, onder nul komen.
Liefst ook nog zonder dat er sneeuw valt. Want je begrijpt het al, de schaatsen kunnen uit het vet. Op meren, sloten en ondergelopen weilanden kunnen
de eerste baantjes getrokken worden. Het leren schaatsen zal meestal op de
kleinere bevroren waterpartijen gebeurd zijn. Ik vermoed zelfs dat sommige
dorpsgenoten hebben leren schaatsen op een pingoruïne. In Drenthe komen
namelijk meerdere pingoruïnes voor. Nu zie ik je denken, wat is in vredesnaam een pingoruïne?
Simpelweg is een pingoruïne niets anders dan de ruïne van een pingo. Dat
is een overblijfsel uit de laatste ijstijd, zo’n 15.000 jaar geleden. Het woord
pingo komt uit het Inuit (Eskimo’s van Groenland en Canada) en betekent
“heuvel die groeit”. In die ijstijd kon op meerdere plekken diep grondwater
spontaan naar boven komen. Aangezien de temperatuur permanent onder
nul was, bevroor dat grondwater natuurlijk. Echter van onderen kwam steeds
nieuw grondwater omhoog, zodat na verloop van tijd een steeds grotere bol
van ijs (in vaktaal een ijslens) kon ontstaan. Zo’n ijslens kon vrij groot zijn,
de hoogte varieerde van 40 tot 50 meter en de doorsnede was 75 tot 200
meter. Deze ijslens drukte de grond erboven logischerwijs omhoog. Hierdoor
ontstonden her en der, in een verder plat landschap, “spontaan” heuvels.
Toen de ijstijd tot een eind kwam, smolten die ijslenzen natuurlijk. Het
gevolg was dat die heuvels veranderden in kuilen, waarin water kon blijven
staan. Er blijven dan kleine meertjes over, die ogenschijnlijk zonder een vast
patroon verspreid over het landschap voorkomen.
Nu is niet elk meertje in Drenthe een pingoruïne. Zo komen op bijvoorbeeld
het Dwingelderveld ook meerdere vennen voor. Hun ontstaansgeschiedenis
is heel anders en ze zijn vaak veel minder diep. Een pingoruïne kan namelijk
20 meter diep zijn, maar onder andere door vervening halen ze tegenwoordig die diepte niet meer. Er zijn zelfs pingoruïnes die door verlanding geheel
droog staan.
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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KV KIA doet mee aan de Rabobank Clubkascampagne!
Daar wij graag de toiletten in de kleedkamers willen renoveren en een
leden- vrijwilligers- en sponsorendag willen organiseren doen wij mee aan
de Rabobank Clubkascampagne.
Wie mogen er tijdens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen? Alle personen vanaf twaalf jaar die voor 1 maart 2019 lid zijn geworden en een particuliere klant zijn bij Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland mogen hun
stemmen uitbrengen op de deelnemende verenigingen en stichtingen.
Hoe word ik lid van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland? U kunt
lid worden als u klant bent bij Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland.
Als klant bent u niet automatisch lid van de bank. U kunt het lidmaatschap
aanvragen via www.rabobank.nl/mss. Tip: en/of rekening kunnen beiden lid
worden! Ook is het mogelijk om binnen te lopen bij een van de kantoren.
Daar wordt het lidmaatschap dan ter plekke voor u geregeld. Indien u zich
voor 1 maart als lid registreert, kunt u meestemmen voor de Clubkas 2019.
Hoe werkt het stemmen? Alle leden vanaf twaalf jaar van Rabobank MeppelStaphorst-Steenwijkerland worden persoonlijk uitgenodigd om hun stemmen
uit te brengen. Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking die uitsluitend
via een online stemmodule uitgebracht mogen worden. Dit gaat op een
beveiligde manier. Een lid mag vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal
twee op dezelfde club.
Wat is de waarde van een stem? De waarde van een stem wordt achteraf
bepaald. Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland stelt een totaalbedrag
beschikbaar dat wordt gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen. Elke
deelnemende club ontvangt het aantal op de club uitgebrachte stemmen
maal het bedrag dat een stem waard is.
Hoe meer stemmen er op KV KIA uitgebracht worden, des te meer geld wij
ontvangen. Dit jaar wordt er € 125.000,- verdeeld, dus doe mee!
De stemperiode loopt van vrijdag 15 maart tot maandag 1 april 2019. Alle
uitgebrachte stemmen worden geteld en het beschikbare bedrag wordt naar
rato verdeeld.
Toon je clubhart en vraag ook familie, kennissen en buren op KV KIA te
stemmen!!

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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Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Pokertoernooi
Zaterdag 9 maart organiseert de activiteitencommissie van Dorpshuis de
Schakel i.s.m. Lex Kruger weer een pokertoernooi!
- Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 18.45 uur (kom op tijd!)
- De buy in is € 15,- + € 2,- fee
Opgave geschiedt via lexkruger@outlook.com, via de website
www.pokerlexie.nl, of op de avond zelf. Tevens is de bar geopend voor de
niet-pokeraars onder ons. Tot dan!
De activiteitencommissie

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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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

HAIR
FASHION
KOEKANGE

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

STICHTING DORPSHUIS

l

Schake
e
D
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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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

Sportief en gezond – maar hoe dan?
Iedereen weet het: een gezonde leefstijl draagt bij aan je gezondheid. Je
moet genoeg bewegen en gezond eten. Maar wanneer ben je goed bezig?
Atlas Sport organiseert op donderdag 14 maart een informatieavond met
drie sprekers over zuurstof, bewegen, eten en gezond ouder worden.
De avond begint om 20.00 uur in Restaurant Poortman, Bloemberg 5 in
Veeningen. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.
Deskundigen aan het woord
Jos Horsch is longarts. Hij gaat in op de vraag: Hoe doet je lichaam dat eigenlijk; zuurstof inzetten voor verbranding van je voedingsstoffen? En waarin zit
bijvoorbeeld het positieve effect van een hoogtestage? Henk-Jan Dolsma, trainer en leefstijlcoach bij Boemerang, gaat in op de vraag of je je meer bewust
kunt worden van je keuzes op gebied van voeding en beweging. Op het gebied
van je gezondheid maak je veel keuzes, bewust of onbewust. Wat helpt je om
gezond te blijven en om de prestaties te leveren die je jezelf ten doel stelt?
Fysiotherapeut Dick Teunis richt zich op gezond ouder worden. Een gezonde
leefstijl is de sleutel tot gezond ouder worden. En stel nou dat je al gezond
eet en veel beweegt? Hoe ga je dan om met het feit dat je lichaam iets minder
aankan? Hoe voorkom je blessures en kun je toch zo fanatiek blijven sporten
als je altijd deed?
Ruimte voor vragen
Een avond voor iedereen die meer wil weten over hoe je lichaam werkt en
hoe je kunt werken aan een gezonde leefstijl. Natuurlijk is er volop gelegenheid om in gesprek te gaan en je vragen te stellen.
Aanmelden hoeft niet per se maar mag via info@atlassport.nl.
Voor info, check ook www.atlassport.nl/14maart

Kangoeroeclub KV KIA
Ben jij tussen de 3 en de 6 jaar? En woon je in Koekange en omgeving? Lijkt
korfbal jou een leuke sport? Dan is dit iets voor jou. Je kunt van jongs af aan
kennis maken met de sport korfbal op een spelende wijze.
Wat houdt het in? Het houdt in dat je de beginselen van de sport korfbal
leert door leuke korfbalgerichte spelletjes te doen om zo de kleinere kinderen voor te bereiden voor de grote wedstrijden.
Interesse? Meld je aan via jeugdbestuurkia@live.nl en vermeld daarin je
naam met je leeftijd. Wij nemen vervolgens contact met je op om ervoor te
zorgen dat je daadwerkelijk kunt meetrainen. De trainingsdata staat ook op
de kalender van de Koegang.
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DICHTBIJ
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ook voor sanitair
en onderhoud CV-ketel
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Hilco Scheper



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

MEER INFO? WWW.ATLASSPORT.NL
H. TILLEMAWEG 63b| DE WIJK | 0522 44 10 90

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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De Barcompetitie: Aflevering 1
Vorig jaar kondigde de activiteitencommissie ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van stichting Dorpshuis de Schakel de “Barcompetitie” aan.
Een competitie waarin verschillende groepen gaan strijden om de winst.
Diegene die de meeste omzet weet te draaien met een zelf-georganiseerd
evenement, wint. Nu is het tijd om van start te gaan!! In deze reeks zullen we
de ontwikkelingen van de Barcompetitie bespreken, geplande evenementen
aankondigen en zullen we terugblikken op deze (hopelijk) geslaagde evenementen.
Op dit moment bestaat de competitie (voorlopig) uit 3 groepen. Keet de Egge
is er één van en zij bijten het spits af. Na een succesvolle presentatie van
de plannen kregen zij groen licht van de activiteitencommissie om hun evenement te gaan houden. Op 23 maart kunnen wintersporters en alle andere
feestvierders (weer) de Après-ski bar in duiken op de Après-ski party van de
Keet de Egge. De kleine zaal is vanaf 21.00 uur geopend. Kom meezingen
met de grootste Après-ski hits, tot dan!
Wie de andere 2 groepen zijn en wat ze gaan doen houden we nog even voor
ons… Wel kunnen we alvast verklappen dat hun evenementen gepland zijn
op 20 april en op een n.t.b. datum in september. Houdt de berichtgeving in
de Koegang en op Facebook dus in de gaten! Tevens staat het vast dat het
spetterende eindfeest, georganiseerd door de activiteitencommissie zelf,
gehouden zal worden in december.
Natuurlijk zou het mooi zijn als er nog meer groepen zich willen mengen
in de strijd! Dus stel een team van collega’s, vrienden, buren of teamgenoten samen en geef je op! Dit kan via dorpshuisdeschakel@gmail.com.
Vermeld hierbij de maand waarin je jouw evenement wil houden. Voor meer
informatie en de regels check de Facebookpagina of bel met Mike Tijmens
(0629052987) of Ruben Keizer (0611989650).
De activiteitencommissie

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

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

Stapelerweg 59a
De Wijk
Tel. 0522 - 451280
06 55 13 13 96

Verhuisd
Door omstandigheden werden wij verplicht om te
verhuizen. We hebben nu een plek gevonden in de Stapel,
Stapelerweg 59a De Wijk.
Ons telefoonnummer is gelijkgebleven. Op zaterdag zijn
we nu ook geopend voor particuliere verkoop.

NU AL VOLOP VIOLEN EN GROENTEPLANTEN
Leden van de IJsbaanvereniging Voorwaarts en
Speeltuinvereniging De Hommel, opgelet!
Zoals het nu lijkt, kunnen we dit
seizoen geen gebruik maken van de
ijsbaan in Koekange.
Het vriest gewoon niet hard genoeg.
Daarom willen we een avond gaan
schaatsen in Thialf!
Voor wie?

Leden van
IJsbaanvereniging
Voorwaarts en Speeltuinvereniging
: Leden IJsbaanvereniging
& de
Leden
Speeltuinvereniging
(vanaf
De Hommel, opgelet!
groep 6)
Kosten?
: Geen
Zoals het nu lijkt, kunnen we dit seizoen geen gebruik maken van de ijsbaan in Koekange.
Het vriest gewoon niet hard genoeg. Daarom willen we een avond gaan schaatsen in Thialf!
Waar?
: Thialf in Heerenveen
Voor20.15
wie?
: Leden
IJsbaanvereniging
Wanneer? : Vrijdag 15 maart van
– 22.30
uur & Leden Speeltuinvereniging (vanaf groep 6)
Kosten?
: Geen
Vertrek?
: 19.15 uur bij het dorpshuis
Waar?
: Thialf in Heerenveen
: Vrijdag 15 maart
van 20.15 – 22.30 uur
Hoe?
: Met eigen auto’s (zoWanneer?
veel mogelijk
carpoolen)
Vertrek?
: 19.15 uur bij het dorpshuis
Opgave bij : svdehommel@hotmail.com
(vóór
8
maart)
Hoe?
: Met eigen auto’s (zo veel mogelijk carpoolen)

Let op
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Opgave bij

: svdehommel@hotmail.com (vóór 8 maart)

:B
 ij opgave graag even namen en leeftijden vermelden, dit i.v.m.
Let op
: Bij opgave graag even namen en leeftijden vermelden, dit i.v.m. de prijs van
de prijs van de kaartjes, ende of
je enkunt
rijden
enhoeveel
metpersonen.
hoeveel
kaartjes,
of je kunt
rijden en met
personen.

Wat is jullie droom voor Koekange?
De belangenvereniging komt op voor de belangen van de inwoners van
Koekange e.o.
Dit kunnen wij niet zonder jullie. Om jullie belangen te kunnen behartigen
horen we graag wat er speelt in het dorp. Welke wensen zijn er? Waar kan
aandacht aan worden besteed?
We laten een dorpsdagboek door het dorp gaan. Met aan jullie de vraag
om dit boek te vullen met je verhaal, droom of idee voor de toekomst van
Koekange. Schrijven, dichten, tekenen, fotograferen: alles mag!
We zullen zelf mensen vragen om het dagboek te vullen. Maar als je hier
belangstelling voor hebt, geef dat dan door per mail: belangenvereniging.
koekange@gmail.com
Dan zorgen we dat het boek ook bij jou terechtkomt.
Uiteraard mag je ook gelijk per mail doorgeven wat je bezig houdt of hebt
bedacht.
Daarnaast is iedereen welkom aan het begin van onze bestuursvergaderingen. Heb je een vraag, idee of opmerking? Kom bij ons langs. Graag aanmelden op bovenstaand mailadres, dan kunnen we je doorgeven wanneer wij
een vergadering hebben.
We kunnen niet beloven dat alles direct wordt opgelost of aangepakt. Maar
als we weten wat de wensen zijn, kunnen wij daar rekening mee houden.
Wij zijn benieuwd naar jullie ideeën!
Belangenvereniging Koekange e.o.

Oproep: samen naar Taizé
Wil jij deze zomer een week lang mensen ontmoeten uit de hele wereld en
tegelijkertijd jezelf beter leren kennen? Dat kan in Taizé waar jaarlijks 10.000
jongeren en ook nog heel wat ouderen uit de hele wereld naar toe gaan. Wat
vinden ze daar? Vriendschap, rust, reflectie, moed om weer verder te gaan.
Bijzondere ontmoetingen, warmte en steun waarbij je gewoon jezelf mag
zijn. Of juist verdieping via stilte tijdens de vieringen, in de stiltetuin of tijdens een wandeling in de omgeving.
Op dinsdag 5 maart om 19.30 uur houden we een avond voor iedereen die
meer wil weten over Taizé. Wil jij graag naar Taizé, met je vrienden, je gezin
of alleen? Kom naar het erfdeel, Atalanta 2 in Meppel. Naast informatie over
Taizé onderzoeken we ook of we samen kunnen gaan. Op basis van het
principe: samen doen wat samen kan en apart doen waar behoefte aan is.
Bij voldoende belangstelling kunnen we dit organiseren.
Willemijn van Schilfgaarde
Coördinator werkgroep Taizé
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Speeltuinvereniging de Hommel
Jantje Beton Collecte van 4 t/m 9 maart 2019
Van maandag 4 maart t/m zaterdag 9 maart is de Jantje Beton
Collecte. Ook dit jaar doen wij weer mee. We collecteren in Koekange en
Koekangerveld.
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 het vernieuwen van de
speeltuin en aan activiteiten voor de kinderen van ongeveer 3 t/m 15 jaar.
Jantje Beton besteedt de opbrengst aan speelprojecten in heel Nederland.
Want spelen is belangrijk. Kinderen moeten bewegen voor een gezonde
ontwikkeling. En tijdens het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals vrienden maken en omgaan met tegenslagen. 3 op de 10
kinderen speelt niet of slechts een keer per week vrij buiten. Daarom
faciliteert Jantje Beton al bijna vijftig jaar spelen; van het begeleiden en
aanleggen van speelplekken tot voorlichting bij gemeente en ouders.
Spelen houdt je vrolijk en open tegen de wereld. Eigenlijk zou iedereen wat
meer moeten spelen.
Tot ziens!
Speeltuinvereniging de Hommel
svdehommel@hotmail.com

vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:
- 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
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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

Zestien spelers UDI staan zaterdag 2 en 9 maart op de
planken
Rederijkerskamer UDI gooit het dit voorjaar over een andere boeg. Op
zaterdag 2 en 9 maart worden om 20.00 uur twee voorstellingen opgevoerd
bij café Centraal in Ruinerwold. Maar liefst 16 spelers van deze bloeiende
toneelvereniging staan op de planken. Iedereen is van harte uitgenodigd om
de uitvoeringen bij te wonen. De middagvoorstelling wordt gehouden op
zaterdag 2 maart om 14.00 uur.
De repetities zijn al weken in volle gang. De rederijkerskamer speelt De
kleine jonker en Kiere-wiet.
Kaartverkoop
Kaarten voor de avondvoorstellingen zijn verkrijgbaar bij café Centraal en
kapsalon Van den Berg. Ze kosten € 5,00 voor leden en € 7,50 voor nietleden. De kaarten voor de middagvoorstelling zijn aan de kassa verkrijgbaar.
Er zijn weer leuke prijzen te winnen tijdens de welbekende verloting. Muziek
en verlichting wordt verzorgd door Bart Kiers, maar ook hij zal te zien zijn
op de bühne.
Deelname Eenakterfestival
Reden van twee stukken is de deelname aan de voorrondes van het
Drentstalige Eenakterfestival van het Huus van de Taol. Na het succes van
2017, waarin UDI Ruinerwold de finale in Ogterop bereikte, willen de spelers
met De kleine jonker een nieuwe poging wagen. Aanmoedigen is mogelijk
en wordt gewaardeerd! De voorronde wordt op zaterdag 16 maart om 20.00
uur gehouden bij café Centraal. Het wordt opgenomen tegen toneelgroep
Zwiggelte en Op de planken uit Zuidwolde. Kaarten à € 7,50 kunnen worden
besteld via info@huusvandetaol.nl of 0593-371010.

Vroeger hadden we geloof… nu weten we beter
In de serie ‘laagdrempelige kerkdiensten’ worden in de Gereformeerde Kerk
Ruinerwold-Koekange diensten met een lage instap georganiseerd die toegankelijk zijn voor iedereen! Van jong tot oud en van gelovig tot niet-gelovig.
In de dienst van 10 maart zal worden stil gestaan bij het thema: “Ik snap dat
je sceptisch bent, vroeger hadden we geloof… nu weten we beter.” Vragen
als: Is er reden om sceptisch over geloof te zijn gezien alle ontwikkelingen in
de wereld en bevindingen in de wetenschap? En, Biedt geloof dan wel of niet
een uitkomst? zullen aan bod komen. Daarnaast zullen liederen van Herman
Finkers tot Opwekking en van Guus Meeuwis tot Martin Brand door de eigen
band ten gehore gebracht worden. De dienst, onder leiding van Dennis de
Laat, zal plaatsvinden op 10 maart in de Gereformeerde Kerk RuinerwoldKoekange te Berghuizen, aanvang 10.30 uur. Tevens is er vanaf 10.00 uur de
gelegenheid om eerst gezamenlijk koffie te drinken in het Middelpunt, aansluitend zal de dienst plaatsvinden. Het belooft een mooie dienst te worden!
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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

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.

Nu

Winterschilderkorting
info@schildersbedrijfstoffer.nl
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Prinsesseweg 10, Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06

Crea Cafés in de bibliotheken
In de Wijk is er wekelijks een Crea Café op donderdagmiddag. Heeft u zin
om creatief bezig te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten dan bent u van
harte welkom! Het is de bedoeling dat u uw eigen knutsel- of handwerkje
meeneemt, maar voor de gezelligheid langskomen kan natuurlijk ook. De
Crea Cafés zijn voor iedereen toegankelijk, jong en oud, leden en niet-leden
van de bibliotheek. Koffie en thee staan voor u klaar en de toegang is gratis.
De Crea Cafés zijn een initiatief van de bibliotheken in De Wolden en Welzijn
De Wolden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende bibliotheek of kijk op www.welzijndewolden.nl.

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)

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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Agenda
1 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
1 maart Pub-quiz de Barg’n - dorpshuis de Barg’n - 20.00-22.30 uur
2 maart	Voorstelling Rederijkerskamer UDI - Café Centraal Ruinerwold - 14.00 en
20.00 uur
8 maart Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen
9 maart Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
9 maart Pokertoernooi - De Schakel - 19.30 uur
9 maart Voorstelling Rederijkerskamer UDI - Café Centraal Ruinerwold - 20.00 uur
12 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
13 maart De Koegang nr. 5
15 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
18 maart	Jaarvergadering Feestcommissie Koekange - De Schakel - 19.30 uur
23 maart Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
26 maart Landgoed Diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
27 maart De Koegang nr. 6
29 maart Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
30 maart Potgrondactie KV KIA - 9.00-13.00 uur
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 Potgrondactie KV KIA - 9.00-13.00 uur
6 april Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KV KIA 10.00-11.00 uur
10 april De Koegang nr. 7
15 april	Jaarvergadering Belangenvereniging Koekange e.o. - De Schakel 20.00 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
23 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
24 april De Koegang nr. 8
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 maart 2019
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 7 maart 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

