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Toneelvereniging De
Morgenstond speelde
onlangs: “Badman…
word ik al bruin?”
Foto: Evert Jan van Butzelaar

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
9 feb.
16 feb.

11.00 uur

P.K. Meijer

Meppel

15.30 uur

Ds. A.M. Hullu

Ommen

11.00 uur

Ds. J.B.K. de Vries

Balkbrug

15.30 uur

Ds. R. v. Ommen

Rouveen

Gereformeerde kerk, Berghuizen
9 feb.

10.00 uur

Ds. J.W. Muis

16 feb.

10.00 uur

Ds. J.W. Muis

Protestantse Gemeente Koekange
9 feb.

9.30 uur

Ds. H.E.J. de Graaf

16 feb.

9.30 uur

Ds. J. Stap

Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57
2

Wannperveen

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

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

Stukje Natuur rietorchis
Orchideeën behoren tot mijn favoriete bloemen, zowel de tropisch variëteiten als de bij ons in het wild voorkomende soorten. Veel mensen zullen
wel bekend zijn met de phalaenopsis orchidee, die je in allerlei kleuren op
veel vensterbanken kunt tegenkomen. Zelf heb ik de tijgerorchidee, die veel
prachtige gele bloemen heeft met een tijgermotief.
Eind jaren tachtig kwam ik in een tuincentrum de rietorchis tegen, een in
Nederland in het wild voorkomende orchidee. In die tijd was het nog toegestaan om dergelijke planten commercieel te verkopen. Tegenwoordig is de
rietorchis gelukkig wettelijk beschermd en mag dat niet meer. Ik had twee
planten gekocht en aan de rand van mijn vijver geplant. Zoals de naam al
enigszins aangeeft houdt de rietorchis wel van natte voeten. Dat de rietorchis het daar naar zijn zin had, bleek wel uit het feit dat er na een paar jaar
enkele tientallen nakomelingen rondom mijn vijver stonden.
Veel orchideeënsoorten produceren namelijk grote hoeveelheden zaad. Of
liever gezegd zaadjes. Van de moeraswespenorchis, verwant aan de rietorchis, is bekend dat deze per bloemstengel wel 18.000 zaadjes kan produceren. Dat zijn minuscule zaadjes, die ook nog eens voor 92% uit lucht bestaan.
Daardoor kan de wind ze over grote afstanden meenemen. De zaadkern van
deze orchideeënsoort is slechts 0,23 mm groot. Nu zou je kunnen denken,
dat de rietorchis eenvoudig via zijn zaadjes te vermeerderen is. Zo simpel is
het helaas niet, voor het ontkiemen van deze zaadjes zijn specifieke schimmels noodzakelijk.
De rietorchis is te herkennen aan zijn gevlekte langwerpige bladeren en aan
een bloemstengel met meerdere roze tot paars-rode bloemen. De bloeitijd is
van mei tot en met juli. Overigens zijn er ook rietorchissen zonder vlekken
op de bladeren. De standplaats van de rietorchis is niet alleen langs oevers.
Ook in graslanden, langs spoorwegen, in duinvalleien en zelfs op opgespoten terreinen zijn ze te vinden. Voornamelijk in het lagere en dus nattere
deel van Nederland. Zuidwest-Drenthe en de Kop van Overijssel hebben
overigens ook een substantiële populatie.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

Uitvaartzorg voor alle
verzekeringen
o.a. Memento Mori
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

T 0522 - 70 30 00
www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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De natuur in en gelukkiger leren leven,
Gina van den Berg en Annemiek Echten van
Welzijn De Wolden zijn ervan overtuigd dat
deze combinatie veel mensen op weg kan
helpen. Ze organiseren daarom ‘Vitamine
Groen, gewoon doen’. Deze cursus voor
meer geluk, positieve energie en innerlijke
rust start vanaf eind februari in De Wolden.
‘’Veel mensen zijn ernaar op zoek en door
alles wat ons via de media wordt voorgespiegeld, lijkt geluk maakbaar’’, zo vertelt
trainer Gina van den Berg. ‘’Dat is natuurlijk niet zo, maar je kunt er wel
invloed op hebben. Met aandacht voor kleine dingen en de focus op wat
voor jou belangrijk is, is meer geluk te ervaren. De training leert je om meer
te genieten van het leven en daarmee geestelijk maar ook lichamelijk lekker
in je vel te zitten.’’
Voor iedereen die tot zichzelf wil komen
Collega Annemiek Echten benadrukt dat mensen van alle leeftijden en achtergronden mee kunnen doen. ‘’Je hoeft het geluk niet kwijt te zijn geraakt of
duidelijke klachten te hebben. Ook als je weinig energie hebt of jezelf in de
waan van alle dag wat rust gunt, is Vitamine Groen geschikt. Het levert altijd
nieuwe inzichten en perspectief op. Mensen kunnen daar meestal zelf mee
verder. En mocht het meer losmaken, dan kunnen we vanuit onze organisatie
specifieke hulp bieden.’’
8 keer de natuur in
De cursus bestaat uit een gevarieerd programma van 8 buitenactiviteiten
van ieder 2 uur in Ruinen en omgeving. De deelnemers gaan daarmee
wekelijks aan de slag via wandelingen, lichamelijke en creatieve oefeningen
en gesprekken. ‘’Het is fantastisch wat de natuur voor iemand kan doen’’,
vervolgt Gina enthousiast. ‘’In de natuur hoef je niets. Juist daardoor merk je
meer op en laat je los wat niet belangrijk is. In de groep delen de deelnemers
hun ervaringen en leren zo ook van elkaar.’’
Nu aanmelden
De cursus wordt gegeven in de periode tussen 25 februari en 21 april met
een terugkomochtend op 16 juni. De kosten bedragen 15 euro inclusief
cursusmateriaal en koffie/thee. Mochten de kosten of het vervoer naar
Ruinen een probleem zijn, dan is overleg over een oplossing altijd mogelijk.
Voorafgaand aan de cursus vindt een intakegesprek met een van de trainers
plaats.
Voor meer informatie en aanmelden, bel met 0528-378686 of mail naar ginavandenberg@welzijndewolden.nl.
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Foto: Berber Jansen

Welzijn De Wolden start cursus voor meer geluk

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 0522 45 25 10
Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl
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Maandag gesloten
Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur
Woensdag: 08:30 - 17:30 uur
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur
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Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur

UiÛiÀ«
U"`iÀ Õ`
U,i«>À>Ìi

UƂÀVÃiÀÛVi
UƂÕÌ>ÌÃV i
 ÌÀ>ÃÃÃiÃ«ii

i«
iiiiÃii
Àii
Û
âiÜiLÃÌi
occasions!
groot aantal
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

Hallo Hommels,
De voorjaarsvakantie is weer in aantocht en er staan weer
leuke activiteiten op het programma.
Met de jongste Hommels (kinderen t/m groep 3) gaan we op woensdagochtend 19 februari naar ZIPPA ZEBRA in Hoogeveen. Wij verwachten dat je
onder begeleiding van een volwassene bent. Iedereen kan op eigen gelegenheid naar Hoogeveen rijden. We zien jullie graag iets voor 10.00 uur bij de
ingang van Zippa Zebra. Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Op woensdag 19 februari van 16.00 tot 18.00 uur gaan we met de grote
Hommels (groep 4 t/m 15 jaar) BOWLEN bij Kiri in Hoogeveen. We zien jullie
graag 15.45 uur bij Kiri in Hoogeveen. Voor drinken wordt gezorgd. Wil je
er iets lekkers bij, neem dan zelf wat geld mee!!
Opgeven kan per e-mail svdehommel@hotmail.com. ZIPPA ZEBRA graag opgeven voor zaterdag 15 februari. BOWLEN opgeven vóór maandag 10 februari.
Geef op tijd op!! Dan kunnen we voldoende bowlingbanen reserveren.
Groetjes,
Het bestuur van Speeltuinvereniging De Hommel
PS. Wil je ook graag lid worden van de Speeltuinvereniging stuur dan een mail
naar svdehommel@hotmail.com voor informatie en een aanmeldingsformulier.
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Langs deze weg willen wij allen
bedanken voor de vele blijken
van medeleven die wij van u
ontvingen na het overlijden van

Egbert Warnders
Het is voor ons een grote troost
te weten hoe geliefd hij was en
hoe hij werd gewaardeerd.
Hennie Warnders-Slagter
Kinderen en
(achter)kleinkinderen

zonne-energie

De Berken 11
Koekange

Ruinerwold, januari 2020

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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Bij de kopregel is in de vorige Koegang de naam Spotlights weggevallen.

Zangvereniging Spotlights zingt 25 jaar met elkaar!!
Dit jubileum wordt gevierd op zaterdag 21 maart 2020 met een gevarieerd
muzikaal optreden bestaande uit Nederlands- en Engelstalige liederen.
Gastoptreden cabaretgroep Boerenblond. Locatie: Dorpshuis Buddingehof
Ruinerwold.

Snertactie Vitesse’63 bijzonder goed verlopen
De snertactie van Vitesse’63 op zaterdag 18 januari is bijzonder goed verlopen. Met heerlijk winters weer zijn de kinderen en ouders vol enthousiasme
op pad gegaan om de snert aan de man te brengen. De verkoop verliep
ontzettend goed en rond het middaguur waren alle 580 bakken snert verkocht. Hierbij willen we alle kinderen en ouders van de JO15- en JO13-teams,
Spar Koetsier, vrijwilligers en natuurlijk alle kopers bedanken!
Namens het bestuur, René Brinkman

Tegenvallende
CITO-resultaten?

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Case Ofnaam:
Beauty heeft een nieuwe naam:
Of Beauty heeft eenA nieuwe
ase Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Schoonheidssalon & pedicure
Weerwille 17

|

7961 LV Ruinerwold

|

06 52273961
Schoonheidssalon
& pedicure Voor hulp bij dyslexie, dyscalculie
info@footandbeautycare.nl
| footandbeautycare.nl
en overige (leer-)problemen
Schoonheidssalon & pedicure

hoonheidssalon & pedicure
Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold
Schoonheidssalon
& pedicure

|

06 52273961

Christina Bakker-Nijmeijer

info@footandbeautycare.nl
| footandbeautycare.nl
Weerwille
52273961
Dorpsstraat 52
| 7961 LV Ruinerwold
| 06 52273961
| 7961 LV Ruinerwold
| 0617
info@footandbeautycare.nl
footandbeautycare.nl
7958 RP Koekange
andbeautycare.nl
footandbeautycare.nl
ille 17 | 7961 LV| Ruinerwold
| 06 52273961 |
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@footandbeautycare.nl

| footandbeautycare.nl

0522 452094
06 55572493

info@devlinder-rt.nl
www.devlinder-rt.nl
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ERKEND TOTAALINSTALLATEUR

    
        
       
  


WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
WD<BEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD
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Kom ook naar het vakantie bijbelfeest
Wat doen we : zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen, een spel, en.....
Voor wie
: Alle basisschoolkinderen.
Waar
: Dorpshuis de Barg’n te Berghuizen.
Wanneer
: Dinsdag 18 februari van 9.30- 12.30 uur.
Toegang gratis.
Info

: Hilly Harwig tel: 0522-475939
: Jeanet Ypey tel: 0522-482165

Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl
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Het leven van Insecten in Zuidwolde
Dinsdag 11 februari geeft Joop Verburg een presentatie met veel mooie
beelden over insecten zoals vlinders, bijen, kevers en allerlei andere soorten
insecten in hun natuurlijke Zuidwoldiger omgeving. Hoe leven ze? Hoe gaat
de gedaanteverwisseling? Waar leven de voorstadia van? Zijn er veranderingen?
Natuurlijke wordt er
ingegaan op de veranderingen als klimaat,
droogte, bedreigingen,
kansen etc.
En ook de
Eikenprocessierups
wordt niet overgeslagen.
Aanvang 20.00 uur in de
Boerhoorn in Zuidwolde.
Iedereen is welkom en
de toegang is gratis.

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

K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf

Van Haeringenstraat 34
7701 CS Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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Prins BernKardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

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. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender € 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) € 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina € 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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Workshop schilderen Pitch en Putt
Donderdag 2 april om 19.30 uur Workshop Schilderen “De bloeiende koe van
Pitch en Putt Koekange.
De Workshop wordt gegeven door Dorien Akkerman van Kroegkunst.
Kosten € 35,00 per persoon exclusief drankjes en eventuele hapjes.
Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059.

Inzamelingsactie voor Douwe Egberts punten wederom
succesvol in De Wolden!
De kerken in De Wolden hebben in
december voor het tweede jaar meegedaan met de landelijke actie van
de Voedselbanken en Douwe Egberts.
Door het hele land werden in december
DE-waardepunten ingezameld. Douwe
Egberts zet de ingezamelde punten om
in pakken Aroma Rood en verhoogt dit
aantal met 15%. Dit betekent dat 400
ingezamelde punten al één pak koffie
opleveren. Vorig jaar leverde deze actie
zo’n 130.000 pakken koffie op voor
voedselbanken in het hele land.
De actie in De Wolden is boven verwachting verlopen. Er werden maar liefst
Tonie Mulder, voorzitter Voedselbank
330.000 punten opgehaald. Dit aantal is Meppel, neemt de in De Wolden ingezamelde
DE-punten in ontvangst van Henk Vrijhof,
goed voor 830 pakken koffie. Zo kan de
voorzitter Diaconaal Verband De Wolden.
voedselbank hun klanten de komende
tijd een pak koffie verstrekken. Zij zullen daar erg blij mee zijn!
Diaconaal Verband De Wolden bedankt namens de kerken in De Wolden
iedereen hartelijk die punten voor deze actie heeft ingeleverd.

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
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Agenda
7 feb.
8 feb.
8 feb.
11 feb.
14 feb.
15 feb.
18 feb.
18 feb.
19 feb.
21 feb.
28 feb.
29 feb.
4 maart
6 maart
7 maart
7 maart
10 maart
14 maart
20 maart
21 maart
23 maart
27 maart
28 maart
31 maart
2 april
3 april
17 april

Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
Worstenactie LR&PC De Bosruiters
Open atelier en workshop voorjaarsbloemen schilderen - Eggeweg 56 10.00-12.00 uur
Presentatie over insecten - Boerhoorn, Zuidwolde - 20.00 uur
Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur
Vakantie bijbelfeest - Dorpshuis De Barg’n, Berghuizen - 9.30-12.30 uur
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
De Koegang nr. 4
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur
De Koegang nr. 5
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
Open atelier en workshop paasei van speksteen - Eggeweg 56 - 10.0012.00 uur
Inspiratiemiddag ‘Verbinden en versterken’; Vrouwen van Nu - Buitencentrum
De Poort, Ruinen - 12.30 uur
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
Jubileumconcert Spotlights Ruinerwold - Buddingehof, R’wold - 20.00 uur
Jaarvergadering Feestcommissie Koekange - De Schakel - 19.30 uur
Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
Workshop Schilderen De bloeiende koe van Pitch en Putt Koekange - Pitch
en Putt Koekange - 19.30 uur
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur

2e ma. v.d. maand,
behalve feestdagen
Dinsdag
Dinsdagavond
1e vr. v.d. maand
Vrijdagmiddag

Repair café - 10.00 uur en ‘Onder ons bij de Soep’ - 12.00 uur De Veldhoek, Koekangerveld
Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan de
Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur

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
19 februari 2020
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 13 februari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

