16e jaargang nr. 23

9 december 2020

Weet u waar dit oude boerderijtje heeft gestaan?
Wilt u dit of meer van de historie van Koekange weten, kijk dan eens
op de Beeldbank van de Historische vereniging De Wijk-Koekange.
www.historiedewijkkoekange.nl

eFHa

11.00-17.00 uur
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Koekange
13 dec. 9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		
20 dec. 9.30 uur
Ds. C. Huisman
Meppel

3e Advent
4e Advent

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold-Koekange
In het Middelpunt in Berghuizen
13 dec 15.30 uur
J.H. Dunnewind
Heemse
20 dec 15.30 uur
Stud. E. de Braak
Kampen
Gereformeerde kerk, Berghuizen
13 dec. 10.00 uur
Ds. J.W. Muis		
20 dec. 10.00 uur
Ds. J.W. Muis		

advent
advent

Vanuit de Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange wordt de kerkdienst om 10.00 uur
ook online uitgezonden en kan worden beluisterd via www.kerkomroep.nl of zijn te bekijken via Youtube, via de link: https://tinyurl.com/uuqvsev

Kerstnachtdienst gaat niet door
Helaas kan de kerstnachtdienst in Koekange op donderdagavond 24 december a.s. geen doorgang vinden.
Vanwege de coronamaatregelen is er geen koor beschikbaar en is het maximum aantal zitplaatsen te beperkt.
Wij hopen van harte volgend jaar onze deuren weer wijd open te kunnen
zetten!
Goede Kerstdagen toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Namens de Protestantse Gemeente Koekange
Rianne Kreuze

Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
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• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

zonne-energie

De Berken 11
Koekange

• 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

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

Vlak bij mijn laatste werkplek in Zwolle ligt het themapark Dinoland, waarin
zowel binnen als buiten de nodige dinosauriërs staan. Geen echte natuurlijk. Sinds 2016 kunnen vooral kinderen zich hier uitstekend vermaken,
mede gezien de populariteit van deze uitgestorven giganten. Nu las ik op
een scheurkalender van 2020 met allerlei broodje-aapverhalen, dat de naam
dinosaurus afkomstig zou zijn van de Griekse woorden dinos, wat eten zou
betekenen, en aurus, wat enorm zou betekenen.
Als bioloog wist ik dat dit een broodje-aapverhaal was, immers het woord
dinosaurus komt van het Griekse woord dienos, wat verschrikkelijk of geweldig betekent, en het Griekse woord saurus, wat hagedis betekent. Met andere
woorden, vroeger dacht men dat het gigantische hagedissen waren. Op zich
niet vreemd, de nagebouwde dinosauriërs hebben inderdaad wel iets weg van
hagedissen.
Dinosauriërs kom je tegenwoordig niet meer in levenden lijve tegen. Het is
zo’n 65 miljoen jaar geleden dat de laatste dinosauriërs leefden. Een gigantische klimaatverandering zorgde ervoor dat vooral de grote dieren niet konden
overleven. Sommige kleine dieren, waaronder enkele zoogdieren, konden dat
nog wel. Deze klimaatverandering is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door de
inslag van een gigantische meteoriet in de buurt van Mexico. Eentje met een
diameter van 180 kilometer, waardoor een kettingreactie aan natuurrampen
ontstonden. Zoals hoge tsunami’s, zware aardbevingen en de verduistering
van de zon gedurende vele jaren. Het werd kouder op aarde en planten stierven af. Plantenetende dinosauriërs kwamen daardoor niet meer aan hun voedsel. Die stierven als eerste, waarna de vleesetende dinosauriërs vervolgens het
loodje legden.
Er bestaan overigens nog wel afstammelingen van de dinosauriërs. Ze vliegen gewoon bij jou in de tuin rond. Onze vogels stammen namelijk af van
de dinosauriërs. Een goed voorbeeld daarvan is te vinden in het prachtige
Teylers Museum in Haarlem. In hun collectie bevindt zich het fossiel van de
Archaeopteryx. Dit beest lijkt op een kleine dinosaurus met veren. Echt vliegen
kon hij waarschijnlijk niet, maar hij kon wel in glijvlucht naar beneden zeilen.
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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Nijenmanting en Mijnheer langer bij Vitesse’63
Klaas Mijnheer en Lambertus Nijenmanting zijn ook volgend seizoen actief
als trainer van de eerste en tweede selectie. Beiden zijn bezig aan hun
tweede seizoen in Koekange.
Klaas Mijnheer startte in de zomer van 2019 bij Vitesse’63. Onder zijn leiding
kende het eerste elftal een prima seizoen in de 4e klasse D. Op het moment
dat de competitie werd onderbroken, stevende het elftal af op het kampioenschap. Promotie kwam er alsnog. Vitesse’63 startte in de 3e klasse D met
twee gelijke spelen, waarna opnieuw een periode zonder voetbal volgde.
Inmiddels heeft de selectie de veldtrainingen weer hervat.
Lambertus Nijenmanting kende een uitstekend debuutseizoen als trainer van
Vitesse’63 2. Ook dat elftal was volop in de race om promotie. Deze jaargang
had de ploeg zich opnieuw genesteld in de top van de reserve derde klasse.
De technische commissie is zeer tevreden over de samenwerking met
Nijenmanting en Mijnheer en is dus blij dat beide trainers in Koekanger
dienst blijven.

Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl

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

Zoekt u lotenbloks voor
uw vereniging of stichting?
Kijk op:

Lotenbloks.nl
Lotenbloks.nl is een initiatief van

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Nieuwsflits Ondernemingsvereniging Koekange (OVK)
Sinds 2 weken hangt er aan iedere lantaarnpaal aan de Dorpsstraat in
Koekange mooie kerstverlichting. Dit is mede mogelijk gemaakt door de
OVK, Dorpsbelangen en Gemeente de Wolden. Ook hebben de ondernemers
die lid zijn van de OVK de mogelijkheid gehad om deze kerstverlichting te
bestellen en er hangen nu ruim 30 van deze verlichte ornamenten bij onze
leden aan de gevel!
Helaas konden er door de Corona veel activiteiten niet doorgaan. Om
de leden toch nog iets aan te kunnen bieden, hebben we op donderdag
19 november een online voorlichting over Cybercriminaliteit gehad. Pim
Draaisma uit Ruinerwold heeft tijdens deze online voorlichting informatie
gegeven over hoe je cybercriminaliteit kunt herkennen en voorkomen.
Sinds eind november kunnen al onze leden gebruik maken van de app
Bundeling van het Ondernemersplatform van de gemeente De Wolden. Doel
van deze app is om leden van verschillende ondernemersverenigingen in
gemeente De Wolden kennis te laten maken met elkaar om zo het netwerk
te vergroten, kennis te vergaren en zaken te doen. Juist in deze rare tijd is
het belangrijk om met collega ondernemers in contact te blijven. Met deze
app hebben de ondernemers en de gemeente De Wolden een platform waar
ze met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast is er in de app ook ruimte
voor nieuwsbrieven, mededelingen, evenementen e.d.
Bent u ook ondernemer en lijkt het u ook leuk, leerzaam en nuttig om lid te
worden van onze vereniging, dan bent u van harte welkom! U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar ovk.koekange@gmail.com.
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SNACKSERVICE
Donderdag t/m zondag van 12:00u tot 19:00u.
Bestellen tel: 0522-452059
Friet

€ 1,60

Mexicano

€ 1,60

Friet Groot

€2,30

Pikanto

€ 1,60

Vleeskroket

€ 1,50

Berehap

€ 2,25

Van Dobben Kroket

€ 1,95

Bamischijf

€ 1,50

Frikandel

€1,40

Nasischijf

€ 1,50

Kaassouffle

€1,75

Hamburger

€ 1,70

Kids box
Frietje met kroket,
frikandel, kaassouffle of
kipnuggets. Capri Sun,
appelmoes mayo en een
mooie verrassing
€ 5,95

www.pitchenputtkoekange.nl
Broodjes

Portie

Beker

Mayo

€ 0,40

€ 1,20

Curry

€ 0,40

€ 1,20

Ketchup

€ 0,40

€ 1,20

Satésaus

€ 0,50

€ 1,50

Speciaal

€ 0,70

€ 1,50

Oorlog

€ 0,70

€ 1,50

Appelmoes

€ 0,40

€ 1,00

Tosti's

Rustiek naturel Carpaccio

Tosti ham/kaas

belegd met sla, pijnboompitten, truffelmayonaise,

Keuze uit maisbrood of bruinbrood

Parmezaanse kaas en runder carpaccio

€ 3,50

€ 6,50
Rustiek naturel Zalm
belegd met sla, rode ui, kappertjes, zalm en
honingmosterd dressing
€ 6,50
Rustiek naturel Brie
belegd met sla, brie, walnoot en honing
€ 5,95

Maaltijdsalades
Maaltijdsalades gerookte zalm
met komkommer, rode ui, kappertjes
€ 9,95
Maaltijdsalade brie
met appel, walnoot, honing

Rustiek naturel Tonijn

€ 9,50

belegd met sla, tonijn, rode ui en kappertjes

Maaltijdsalade carpaccio

€ 5,95
Rustiek meergranen Gezond
belegd met sla, tomaat, komkommer, ham en
kaas
€ 5,95

met truffelmayonaise, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas
€ 9,95
Maaltijdsalades worden geserveerd met 3 stukjes
stokbrood met huisgemaakte Aioli

Take away lunch bestellen kan tot 15:00 uur woensdag t/m zondag

De donderdagse daghap
voor € 11,50
Daghap bestellen dezelfde dag voor
12:00u

Vrijdag t/m Zondag
Plateservice bestellen tot 16:00 uur
Schnitzel 200 gram met
champignonroomsaus of zigeunersaus
€ 12,95
Zalmfilet met honing en dille € 14,50
3 stokjes kipsaté met satésaus € 11,50
Entrecote 250 gram € 18,95
Alle gerechten worden geserveerd met
gebakken aardappelen en een groene
salade
Pepersaus € 1,90 extra
Champignonroomsaus € 1,90 extra

www.pitchenputtkoekange.nl
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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

     
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
        
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
   Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
      natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Bel  gerust!  
Bel  gerust!  
  
  
     
    
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
     
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  
     
  
     

Te Koop:
Thomas de Trein
73 rails plastic, waaronder bochten,
wissels, tunnelbruggen, 7 treintjes/
wagonnetjes metaal, 1 helicopter,
2 hijskranen, 2 stopborden, 1 paintstation,
1 overlaadstation, 1 houtzagerij

Voor hulp bij dyslexie,
dyscalculie en overige
(leer-)problemen
Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange
0522 452094
info@devlinder-rt.nl
06 55572493
www.devlinder-rt.nl
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Voor meer informatie, bel 0522 259 877
of mail henkenalie@kleen.nl

       

Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Dieetmaaltijden

√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen

WARME MAALTIJDEN -KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400
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ANNERIE KREMER & TEAM

Annerie Kremer Uitvaartzorg

0522 - 24 50 21 | www.kremeruitvaartzorg.nl

Juist in deze bijzondere periode waarin we leven moeten we goed voor ons zelf zorgen.
Boek daarom eens een heerlijke

RELAXTE- OF HUIDVERBETERENDE GEZICHTSBEHANDELING
bij mij in de stoel.

Ook erg leuk om iemand kado te doen.
Kadobonnen verkrijgbaar in ieder gewenst bedrag
en worden altijd mooi ingepakt.
Dorpsstraat 63, 7958 RM Koekange, tel. 0522-451406,
www.annekehairandbeauty.nl, info@annekehairandbeauty.nl
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K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf

Van Haeringenstraat 34
7701 CS Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com

KNIPPEN | HAIRSTYLING | VISAGIE
Langedijk 7 | 7958 PJ Koekange | 0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl | www.studiosannebeautyhair.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.
Gezocht:
Hallo ik ben Jasmijn en ik ben 11 jaar en ik zoek een pony/paard waar ik 1of
2 keer per week op mag rijden. Ik heb 5½ jaar rijervaring. Ik hoor het graag.
Tel.nr. 0620212848.
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
(kwart pagina e 26,80 / halve pagina e 47,13)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Drukkerij Kleen.
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Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

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

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl

tel:

06 125 666 69

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Heeft u iets te vieren?
Zoekt u een vergaderlocatie?
Denk aan onze Hooiberg.

Voor aluinzorg
uw t

Ivm de geldende coronaregels organiseren
wij geen activiteiten en is de hooiberg
gesloten totdat de regels versoepelen.

Wij wensen u
een goede decembermaand

www.welgelegen.com
0522-451771
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Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl

Informatie
Alarmnummer: 112 Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)
Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB, tel. 0522-451236 (spoed kies 1, herhaalmedicatie kies 2 en assistente kies 3). website: www.koekange.praktijkinfo.nl
patientenportaal: koekange.uwzorgonline.nl
De praktijk is op werkdagen geopend van 8-17 uur. De apotheek van 8-12
uur en van 15-17 uur. Pauze van 10.15-10.30 uur.
Aanvragen van herhaalmedicatie kan via het patientenportaal en telefonisch
via de receptenlijn (keuze 2). Medicatie die op een werkdag voor 12 uur
besteld is, ligt doorgaans de volgende werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar.
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.
Onafhankelijke cliëntondersteuning: Stichting OCO de Wolden
Tel. 085 0013 157, mail: info@stichtingoco.nl, website: www.stichtingoco.nl
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 en
Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
kinderdagverblijf Meidoorn	Peuteropvang, kinderdag- en buitenschoolse
opvang van 0-12 jaar
Meer info 038 4214521 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

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
9 dec. De Koegang nr. 23
12 dec. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
15 dec. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
23 dec. De Koegang nr. 24
5 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
9 jan.	Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de
Let op!
Schakel - 10.00-11.00 uur
In verband met het corona13 jan. De Koegang nr. 1
virus zou het kunnen zijn dat
23 jan.	Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de
bepaalde activiteiten afgelast/
Schakel - 10.00-11.00 uur
opgeschort worden. Voor
26 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
meer informatie adviseren wij
27 jan. De Koegang nr. 2
u contact op te nemen met de
organisatie.
6 feb. 	Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de
Schakel - 10.00-11.00 uur

Bouwtekeningen &
Grootformaat
posters
Grootformaat tekening of poster nodig? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Wil je een kopie of scan van een bestaande tekening of een print van een pdf?
Het kan allemaal!

Bouwtekeningen

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
23 december 2020
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 17 december 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

