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15e jaargang nr. 17

Rappen onder begeleiding
van het orgel tijdens
het rondje Koekange 2019

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
22 sept. 11.00 uur			
15.30 uur Ds. R.P. Heij
Heemse
29 sept. 11.00 uur Ds. R. v. Ommen
Rouveen
15.30 uur Ds. R. Meijer
Meppel
Gereformeerde kerk, Berghuizen
22 sept. 9.30 uur
Ds. J.W. Muis
29 sept. 9.30 uur
Ds. J.W. Muis

start+d.z.d.

Protestantse Gemeente Koekange
22 sept. 9.30 u
Dhr. K.de Lange
Marknesse
29 sept. 9.30 u
Ds. H.E.J. de Graaf					

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 0522 45 25 10
Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl
OPENINGST�DEN:
Maandag gesloten
Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur
Woensdag: 08:30 - 17:30 uur
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur
Vr�dag: 08:30 - 17:30 uur
Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur
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Stukje Natuur snelle evolutie van de tuinslak
Op Twitter volg ik verschillende personen met allerlei interesses, variërend
van natuur tot humor. Laatst kwam ik een bericht tegen met enige humor.
De persoon in kwestie had een slak doodgetrapt, omdat deze slak al de hele
dag voor zijn voeten had gelopen. Nu weet iedereen dat slakken niet bekend
staan om hun snelheid, 10 meter per uur schijnt hun maximumsnelheid te
zijn. Daar ligt Max niet wakker van.
De evolutie van dieren en planten staat ook niet bekend om zijn snelheid.
Die is niet eens te meten in een lengtemaat per tijdseenheid. In het algemeen
gaan daar vele duizenden jaren overheen. In ieder geval niet iets van een
paar jaar.
Een aantal Nederlandse onderzoekers, waaronder medewerkers van Naturalis
uit Leiden, hebben gekeken naar de verandering in kleur van het huisje van
de gewone tuinslak. De onderzoekers kregen daarbij hulp van het publiek.
Die konden foto’s opsturen van tuinslakken in hun tuin. Uiteraard was de
locatie, waar de foto genomen was, ook van belang.
Het resultaat van dit onderzoek was dat tuinslakken op warmere plekken
gemiddeld lichter van kleur waren en dat het aandeel gele tuinslakken groter
was op plekken met een hogere temperatuur. Lichtere tuinslakken kunnen
beter tegen warmte en droogte dan hun donkere soortgenoten. Met name de
kleur geel weerkaatst het meeste zonlicht, waardoor deze tuinslakken minder snel opwarmen. Gele tuinslakken op warmere locaties hadden bovendien
vaker banden aan de onderkant van hun huisje en minder aan de bovenkant.
Die warmere locaties zijn vooral te vinden in en rondom het stadscentrum
van grote steden. Een combinatie van opwekking, reflectie en het opvangen
van warmte door de vele stenen en betonnen gebouwen aldaar. Aangezien
tuinslakken, door hun beperkte mobiliteit, gebonden zijn aan de locatie waar
zij zich bevinden, moesten zij zich snel aanpassen aan hun omgeving. Al
met al een geval van een snelle en efficiënte evolutie.
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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De Barcompetitie: Aflevering 4
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. Inmiddels is de eerste groep na de zomerstop geweest.
Op zondag 8 september was het de beurt aan de Tegenpartij met hun After
Summer Party. Met toch nog redelijk mooi nazomerweer was het zeer gezellig! Met livemuziek van Joop Akse, een springkussen voor de kinderen en de
nodige versnaperingen was het een geslaagd feest!!
De activiteitencommissie wil ook deze groep bedanken voor hun geslaagde
evenement en strakke organisatie. Daarnaast hopen we op nog 1 of 2 deelnemende groepen maar op het moment van schrijven kan er nog geen verdere informatie worden gegeven. We houden u nog even in spanning!
Houd daarom de berichtgeving in de Koegang en op Social Media in de
gaten om te ontdekken wie wat nog gaat organiseren. Wel kunnen wij als
activiteitencommissie alvast bekend maken dat het spetterende eindfeest
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WONING GEKOCHT
HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Stotijn

notariaat & mediation
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

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

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!

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

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

• 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

Doppen inzamelen
Er worden al bijna 2 jaar harde plastic doppen ingezameld. Het gaat fantastisch. Binnenkort gaan er voor de vierde keer 3 volle kliko’s weg. De
doppen worden ingeleverd bij COOP de Wijk en bij SPAR in Koekange. De
bakken worden trouw leeggemaakt door Hennie Elpenhof en Grietje Mulder
in de Wijk en door Hilda Schenkel in Koekange. De opbrengst van de doppen wordt gebruikt voor het opleiden van hulphonden. De dames willen wel
graag dat de plastic zakjes, waarin de doppen thuis worden verzameld, niet
in de bakken bij de supermarkt terecht komen.

KNIPPEN | HAIRSTYLING | VISAGIE
Langedijk 7 | 7958 PJ Koekange | 0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl | www.studiosannebeautyhair.nl
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Varifocus

voor € 100,- per glas
(huismerk)
(geldig tot 01-10-2019)

Open op
Dinsdag • Donderdag • Vrijdag
09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Woensdag • Zaterdag 09.30-12.00 uur
Indien gewenst ’s avonds op afspraak
0522 47 33 28

Oosterstraat 2
7963 AC Ruinen

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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Ben jij al bekend met
Creatieve Beeldende Therapie?
Wist je dat je dit ook in Koekange kan doen?
Heb je te maken met rouw, ziekte, tegenslag, overgevoeligheid
of onzekerheid.
Dan kan beeldend werken je hierbij helpen. Want wat je maakt
met verf, klei, foto’s, soft pastel etc. heeft veel zeggingskracht.
Niet door praten maar door praktisch bezig zijn inzicht krijgen
en verwerken.
Kijk voor meer info op
www.beeldendperspectief.nl
Beeldend therapeute,
Aly Fieten
Eggeweg 56, Koekange, 06-29732397

Praktijk voor Creatieve Beeldende Therapie

Orgelconcert Berghuizen, Martin Zonnenberg
Op vrijdagavond 25 oktober geeft Martin Zonnenberg een orgelconcert op
het fraaie Amoor orgel van de Gereformeerde kerk te Berghuizen (Koekange/
Ruinerwold). Het concert begint om 19.30 uur en de kerk is open om 19.00
uur. Adres: Berghuizen 20 te Ruinerwold.
Er is een bijzonder aantrekkelijk programma samengesteld dat bestemd
is voor een breed publiek. Bach, Pasini, Asma, Ashford, Young, Dienel,
Morricone en natuurlijk improvisaties van Martin Zonnenberg zelf zullen aan
de orde komen. En zoals gewoonlijk sluiten we de avond af met een samenzang. Voor velen een goede reden om op deze vrijdagavond naar Berghuizen
te komen om te genieten van de orgelklanken in een kerkzaal die afgelopen
zomer geheel gerenoveerd is. Op de beeldschermen in de kerk kan men de
organist bij de speeltafel aan het werk zien.
Martin Zonnenberg is mede bekend als vaste begeleider op het orgel bij de
TV uitzendingen van het EO programma “Nederland Zingt”.
Daarnaast geeft hij vele orgelconcerten in binnen- en buitenland en is dirigent van koren.
De toegang is weer gratis, maar er zal een collecte zijn voor de gemaakte
kosten. Na afloop is er een kopje koffie en kan er nog even nagepraat worden waarbij ook de organist aanwezig zal zijn.
U bent van harte welkom in het gastvrije Berghuizen.
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Stapelerweg 59a
De Wijk
Tel. 0522 - 451280
06 55 13 13 96

Hoveniersbedrijf

Denk aan de najaarsbeurt
voor uw tuin
Vaste planten
Tuin -aanleg
-onderhoud
-ontwerp
Sierbestrating
Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.
Hallo allemaal!
Op zaterdag 5 oktober a.s. komen leden van Speeltuinvereniging de Hommel langs de deur voor de jaarlijkse WC-papieractie. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan onze
verenigingskas. De speeltuinvereniging organiseert diverse uitjes voor de
kinderen uit het dorp en onderhoudt de speeltuin. Uw steun is van harte
welkom! U kunt ons verwachten tussen 13.30 en 17.30 uur.
Groeten, Speeltuinvereniging De Hommel  

Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl
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22 september Joop Gottmers in de Gereformeerde kerk te
Berghuizen
Op zondag 22 september zal er weer een kerk zonder drempel dienst plaatsvinden in de Gereformeerde kerk van Berghuizen. Deze dienst zal tevens in
het teken staan als startdienst. De dienst zal beginnen om 10.00 uur, waar
vooraf gelegenheid is voor het drinken van een kop koffie.
Voorafgaand aan deze dienst, van 9.30 tot 10.00 uur, zal er een boksclinic
gegeven worden aan kinderen van 12-16 jaar door Joop Gottmers.
Joop Gottmers, voormalig kickbokskampioen en drugsbaron, zal ook meewerken aan deze indrukwekkende dienst. Hij wil graag zijn levensverhaal en
getuigenis met ons delen.
U bent van harte welkom!

Jitske Steendam, sopraan, vertelt over de menselijke stem
De hele dag gebruiken we onze stem. We kletsen wat af. We zingen dat het
een lieve lust is.
Maar wat weten we eigenlijk over het functioneren van onze stem.
Waarom zijn houding en ademhaling zo belangrijk? Hoe is het mogelijk dat
je op de juiste toonhoogte begint?
Jitske Steendam spreekt vanuit een rijke ervaring. Zij trad op als sopraan
en was vele jaren docent hoofdvak klassieke zang aan het conservatorium
van Groningen. Zij laat de toehoorders ook zelf uitproberen wat besproken
wordt.
Locatie De Veldhoek, Ruinerweg 24a, Koekangerveld.
Datum 24 september 2019, aanvang 19.30 uur.
Entree 5 euro, incl koffie/thee en hapje. Geen pin.

K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf

Mob. 06 12 36 23 74

Mob. 06 57 42 0500

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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Buurteam De Wolden heeft een nieuw logo!

Buurtteams De Wolden
‘mijn buren veroorzaken veel lawaai, ik slaap er slecht van’
‘er liggen stoeptegels scheef voor mijn huis, ik ben bang dat ik
hierover val’
‘na het overlijden van zijn vrouw zit mijn buurman veel alleen, ik
maak me zorgen om hem’
‘ik durf ’s avonds niet meer over het fietspad naar huis want
daar hangen vaak jongeren’

Maakt
u zichkunnen
zorgenbellen.
over iemand? Ervaart u overlast? Of heeft u een
voorbeelden waarvoor
mensen
probleem
u weet
bij wievan
u terecht
buren ze veroorzaken
zo veelmaar
lawaai
dat ikniet
er slecht
slaap’ kan? Soms is het lastig
erg scheef, ik ben echt
dat ik
hier binnenkort
over
val’ te vinden.
ombang
de juiste
organisatie
voor uw
vraag
rouw zit mijn buurman wel erg veel alleen en kan hij zijn huis en tuin niet meer verzorgen, ik maak me
Voor al uw vragen en zorgen kunt u terecht bij de buurtteams van
De Wolden. We gaan samen op zoek naar een oplossing!

over het fietspad naar huis want daar hangen vaak jongeren’

mand? Ervaart u overlast? Of heeft u een vraag maar u weet niet bij wie u terecht kan? Soms is het lastig
or uw vraag te vinden. Voor al u vragen en zorgen kunt u terecht bij de buurtteams van de Wolden. Geen
amen op zoek naar Telefoonummer:
een oplossing. 0528 - 37 86 86

m@dewolden.nl

Mailadres: buurtteam@dewolden.nl

Buurtteams De Wolden
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Zangseizoen van popkoor Nameless is weer begonnen
Je vindt het leuk om te zingen en je wilt er iets mee gaan doen? Nieuwe
melodieën leren, aanwijzingen krijgen hoe je muzikaal het beste uit
jezelf krijgt en bovendien wil je dat allemaal samen met anderen beleven!
Popkoor “Nameless” IJhorst-de Wijk biedt de mogelijkheid om jou dit muzikale gevoel te laten ervaren.
Het koor richt zich op de populaire popsongs van nu maar ook uit de jaren
70, 80 en 90. Het repertoire bestaat uit nummers van ABBA, Fleedwood Mac,
Queen, Amy Whinehouse, Avicii, Ed Sheeran en nog veel meer.
Nameless wil op een goed niveau presteren maar verliest de gezelligheid
van het samen zingen en repeteren daarbij niet uit het oog. Het koor treedt
regelmatig op en doet mee aan verschillende evenementen in en buiten de
omgeving van het Reestdal.
Nameless onderscheidt zich van andere koren door een eigen live band die
zorgt voor professionele begeleiding. De band bestaat uit een toetsenist,
gitarist, basgitarist en drummer.
Ondanks de groei van nieuwe leden is er nog steeds plek voor sopranen,
alten maar ook tenoren en vooral bassen zijn van harte welkom. Iedere
woensdagavond repeteert het koor in zaal “de Burcht” op camping “de
Vossenburcht” Bezoensweg 5, 7955 PT IJhorst.
Ben jij nieuwsgierig geworden? Bezoek onze website www.popkoornameless.nl en volg ons op facebook www.facebook.com/Popkoor-Nameless
En natuurlijk ben jij iedere woensdagavond vanaf 20.00 uur welkom in “de
Burcht” om eens te kijken, te luisteren en sfeer te proeven.

info@schildersbedrijfstoffer.nl

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

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

zonne-energie

De Berken 11
Koekange

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl

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: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina e 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341 877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

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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Greppeltocht 2019
De activiteitencommissie heeft weer een prachtige en uitdagende route voor
de greppeltocht klaarliggen! De greppeltocht zal plaatsvinden op zaterdag
2 november 2019!
- Max. 5 personen per team
- Kosten bedragen € 5,- p.p. (te betalen op 23 oktober)
- Deelname mogelijk vanaf klas 1
LET OP! Opgave en betaling is alleen mogelijk op:
WOENSDAG 23 OKTOBER VAN 19.00 TOT 19.30 UUR!
Na deze avond is opgave helaas niet meer mogelijk, zorg dus dat iemand
deze avond beschikbaar is...
PS. Nog geen 16 jaar? Neem schriftelijke toestemming mee van je ouders!

Gevraagd zeis(en)
Zoals u in diverse bladen heeft kunnen lezen heeft het team Zendemaaiers
Drenthe deelgenomen aan NK zeismaaien. Van de zestien teams zijn we op
een gedeelde vijfde en zesde plaats geëindigd. Als team een verdienstelijke
prestatie, aangezien we voor de eerste keer meededen.
Als team zijn we op zoek naar (oude) zeisen. De huidige zeisen zijn zachter van materiaal dan die van vroeger. Heeft u in de schuur of op zolder
nog een zeis en die gaat u niet weer gebruiken? U zou ons een plezier
doen als we deze zeis van u mogen kopen of overnemen. Onze voorkeur
gaat uit naar de volgende zeismerken: Gebr. Schulte en/of Gebr. Tepe.
Freek Heuvelman, telefoon 06 2924 0658.

Open Atelier Ochtenden
Op 2 ochtenden staat mijn atelier open voor een ieder die eens met creatieve materialen of technieken bezig willen gaan.
Heb je altijd al eens een collage willen maken, of van klei of papier-maché
een beeld willen maken, met speksteen willen werken of wat dan ook, dan
kan je dit nu uitproberen.
Op een ontspannende wijze bezig zijn en ontdekken waar jouw creatieve
talenten liggen.
Kosten per ochtend € 20,00 + materialen in overleg, koffie/thee staan klaar.
Op maandag- en woensdagochtend geopend van 9 tot 11 uur.
Aly Fieten Eggeweg 56 Koekange 06-29732397 Huis met de potloden
15

Agenda
20
20
22
24

sept.
Landgoed Diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
sept.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
sept.
Kerk zonder drempel dienst - Geref. kerk Berghuizen - 10.00 uur
sept.	
Inleiding over de menselijke strem - De Veldhoek, Ruinerweg,
Koekangerveld - 19.30 uur
21 sept.
GIGA Speelfestijn - Korfbalveld KV KIA - 10.00-12.00 uur
24 sept.
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
27 sept.
Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
27-29 sept. Keetfeest - Eggeweg 34
28 sept.
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstr. 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
28 sept.
Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
28 sept.
Opening Platte Dakkie - 14.00 uur
2 okt.
De Koegang nr. 18
4 okt.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
12 okt.
Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
15 okt.
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
16 okt.
De Koegang nr. 19
18 okt.
Landgoed Diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
18 okt.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
25 okt.
Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
25 okt.
Orgelconcert Geref. kerk Berghuizen - 19.30 uur
26 okt.
Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstr. 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
26 okt.
Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
30 okt.
De Koegang nr. 20
1 nov.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
2 nov.
Greppeltocht
5 nov.
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
13 nov.
De Koegang nr. 21
15 nov.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
26 nov.
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
27 nov.
De Koegang nr. 22
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 (voorzien van naam, adres en tel.nr.) 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
2 oktober 2019
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 26 september 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

