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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange

  8 feb. 9.30 uur Ds. B. v.d. Brink-Smit De Wijk
15 feb. 9.30 uur Dhr. A. Lowijs Noordscheschut

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

  8 feb. 11.00 uur Ds. v.d. Wetering Tuk
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk 
15 feb. 11.00 uur Ds. de Bruine Balkbrug
!!!!! 16.30 uur Ds. de Jong Den Ham

Gereformeerde kerk, Berghuizen

  8 feb. 10.00 uur Ds. R. Kloosterziel ruildienst
 19.00 uur 
15 feb. 10.00 uur Ds. J.W. Muis

Dorpsstraat 33  7958 RK  Koekange

Uw Eigen Drogist

Jeannette
Drogisterij-Parfumerie-Verfspeciaalzaak

www.drogist.koekange.com
www.facebook.nl/uweigendrogistjeannette

cosmetica - haarcosmetica 

kleinvakartikelen - tapijt 

verf behang - glas - raamdekoratie 

foto’s ontwikkelen en afdrukken  

pasfoto's - stomerij depôt 

tevens  VVV-kantoor

Klus- en Timmerbedrijf 

Kwant
Aanbouw, Verbouw, Tegelwerk,

Badkamers, Stucadoorwerk, 
Timmerwerk, Bestrating

06 - 28 79 38 86
06 - 51 64 88 35
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje natuur roerdomp
In de jaren negentig woonde ik een aantal jaren in Engeland. Mijn vrouw 
verdiende de kost en naast mijn huishoudelijke taken besteedde ik mijn 
tijd vooral aan fotografie, fietsen en natuur. Zo was ik, op vrijwillige basis, 
beheerder van een natuurterrein van de Lancashire Wildlife Trust en hielp ik 
mee bij het Engelse kerkuilproject.
Uiteraard is Engeland verschillende natuurreservaten rijk. Een van de mooi-
ste natuurgebieden, niet al te ver van mijn toenmalige woonplaats, is het 
vogelreservaat van Leighton Moss, ten noorden van Lancaster. Het is het 
grootste rietveld in noordwest Engeland en is vooral bekend omdat de roer-
domp er broedt. Maar niet alleen de roerdomp, ook bijzondere vogels als het 
baardmannetje, de waterral en de kluut komen er voor. En wat te denken van 
de otter, in Nederland zeer zeldzaam, in Engeland gelukkig nog in redelijke 
aantallen.
In dit natuurreservaat zag ik de roerdomp voor het eerst van mijn leven. Mijn 
Engelse vriend en ik zaten in een schuilhut al een tijdje naar een jagende 
otter te kijken, toen deze mysterieuze vogel langs kwam vliegen. Want 
vliegend is deze vogel normaal gesproken het beste te zien. Hij houdt zich 
namelijk vooral op tussen de rietstengels, op jacht naar prooien in en op het 
water. Daarnaast is de roerdomp een meester in camouflage, met name als 
hij zich bedreigd voelt. Hij houdt dan de paalhouding aan, zodat zijn lichaam 
als het ware verdwijnt tussen de rietstengels. 
Hoewel nauwelijks zichtbaar, de roerdomp verraad zijn aanwezigheid door 
zijn roep. Het is een laag en diep “whoemp”, dat doet denken aan het geluid 
van een misthoorn en is tot op kilometers afstand te horen.
De beste kans om een roerdomp te zien is tijdens een strenge winter. 
Normaal gesproken zal de roerdomp zich tussen de rietstengels ophouden, 
echter als het streng vriest en het water stijf bevroren is, dan kan hij daar 
weinig voedsel vinden. Hij is dan genoodzaakt om een meer open terrein op 
te zoeken.

Paul Mentink
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In gesprek met... Agré van Dijk, 
ICT-innovator op de Prins Johan Frisoschool

Begin dit kalenderjaar werd er op de Prins Johan Frisoschool aan iedere leer-
ling uit groep 5 tot en met 8 een laptop uitgereikt. Het is een van de zicht-
bare kenmerken van de digitalisering op de school. De basisschool is, samen 
met de Harm Vonckschool in Berghuizen, een van de twee pilotscholen van 
de VCPOZD, de vereniging voor Christelijk onderwijs in Zuidwest-Drenthe.  

“Groep 7/8 werkt sinds november al digitaal. Twee weken terug hebben 
we voor het eerst met rekenen een blok afgerond dat de leerlingen geheel 
digitaal volgden. Er kwam dus geen boek of schrift meer aan te pas. De cij-
fers sprongen omhoog. Waar er eerst nog best wel leerlingen waren die een 
oranje of gele score behaalden, maakte nu bijna iedereen de toets met een 
groene kleur als resultaat. Dat is erg hoopgevend. Je ziet direct resultaat”, 
vertelt Agré trots. 

In opdracht van de VCPOZD is Agré gestopt met lesgeven. Ze valt alleen af 
en toe nog eens in. Verder legt ze zich, samen met Annieke Otten-Zantinge, 
helemaal toe op ‘het nieuwe lesgeven’. “Ik denk dat je in 2020 als school 
echt niet meer kunt volstaan met de ‘oude’ manier van lesgeven. Straks is 
de kennis die je kant en klaar in je hoofd hebt zitten helemaal niet meer zo 
van belang. Alles is op internet te vinden. Het is dus veel belangrijker om te 
weten hoe je snel de juiste informatie kunt zoeken”, aldus Agré.

Maar niet alleen de vorm van het onderwijs verandert, ook de inhoud. ‘Ik 
sluit niet uit dat vakken als aardrijkskunde en geschiedenis in de toekomst 
samengevoegd worden. Taal en rekenen blijft wel de basis, alleen worden 
zaken als ‘kritisch denken’, ‘communiceren’, ‘sociaal-culturele vaardighe-
den’, ‘samenwerken’, ‘probleem-oplossend vermogen’ en natuurlijk ‘ICT-
geletterdheid’ ook van groot belang. Het was altijd zo dat de leerkracht de 
leerling precies vertelde wat hij of zij moest gaan doen. Het is de bedoeling 
dat dat initiatief steeds meer vanuit de leerling zelf komt. De leerling stelt 
doelen. Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Daar zijn ook programma’s 
voor. Wanneer de leerling nu iets niet begrijpt, gaat hij vaak direct naar de juf 
of meester. Het doel is dat de leerling zelf naar de oplossing gaat zoeken.”

Het startklaar maken van de laptops alleen al kostte erg veel tijd. “Alleen 
al aan het uitpakken van al die dozen ben je zo een paar uur kwijt. Verder 
moest Office geïnstalleerd worden en moesten alle laptops natuurlijk aan-
gesloten worden op het draadloze netwerk van de school. Een opa van een 
van de leerlingen gaat een verrijdbare kast maken waarin alle laptops veilig 
opgeborgen kunnen worden. Ook kunnen de laptops worden opgeladen in 
die kast”, vertelt Agré.
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(Faal-)angst voor de 
Eindtoets of Entreetoets?

Voor hulp bij dyslexie, dyscalculie 
en overige (leer-)problemen

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP  Koekange
0522 452094
06 55572493

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

Hoveniersbedrijf 
Sander Meekhof
Voor uw tuinaanleg, onderhoud, 

renovatie, bestratingen en 
kunstgras.

Het plaatsen van tuinhuisjes, 
schuttingen, vlonders en pergola’s

Prins Bernhardlaan 2
                      7958 SH Koekange

            06-43994277 
           0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

“Twee weken terug kwam er een leerling 
naar me toe die een quiz over Koekange ging 
houden in zijn klas. Jaarlijks geef ik een paar 
lessen over de geschiedenis van het dorp, 
dus hij hoopte dat ik erbij zou zijn. Hij wilde 
zijn quiz met behulp van PowerPoint houden, 
maar ik wist dat er software beschikbaar was 
wat een quiz op een andere manier mogelijk 
maakte. Samen hebben we dat toen uitge-
zocht en hij hield de quiz uiteindelijk met dat programma. Iedere leerling 
kon daarmee op zijn eigen scherm de vragen zien en beantwoorden. En het 
programma bepaalde de winnaar. Deze techniek kunnen leerkrachten ook in 
hun lessen gebruiken”, vertelt Agré. “Zo zie je maar, de digitalisering heeft 
zo ontzettend veel mogelijkheden!”

De ervaringen die beide scholen opdoen met de software deelt Agré weer 
met de andere scholen die aangesloten zijn bij de vereniging. Dus ook op 
De Arendsvleugel in Ruinerwold, De Heidevlinder in Zuidwolde, De Wel in 
Nijeveen, De Bron in Nijensleek, De Roosjenschool in Diever, De Fontein in 
Dwingeloo en De Akker in Pesse breidt het digitale onderwijs zich in de 
toekomst verder uit. 

Jan Willem Krale
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Uit in eigen dorp

Commissie Concerten Koekange 
presenteert op 13 februari: Fluitenberg 7

Fluitenberg 7 is een ensemble bestaande 
uit 3 zangeressen, 3 zangers en een pia-
niste. Een must voor alle liefhebbers van 
vocale muziek!
Ze brengen een afwisselend programma 
met en zonder pianobegeleiding, van 
componisten als Brahms, Dvorak en Janacek maar ook met close harmony 
en opera. 
Het belooft een heerlijk avondje te worden!
De concerten beginnen om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Entree is € 10,-. Kinderen tm 12 jaar € 5,-. Inclusief koffie/thee in de pauze

Informatie en reserveringen bij Sonja Verkaik: 0522 451933/ 0612040953

 Koekanger Concerten

Bedankt

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en andere attenties die wij mochten 
ontvangen met ons 50 jarig huwelijk.

Bertus en Johanna Koetsier

    
                
                

               
               
               
               

               
                 
 

              Openingsti jden: 
 

    Woensdag   09.00-16.30 
           Donderdag  09.00-21.00
           Vrijdag       09.00-21.00
           Zaterdag     09.00-12.00
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12,5% KORTING
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Hoe haal je meer energie uit je woning? 
Met dit onderwerp hoopt Natuurvereniging Zuidwolde meer mensen bewust 
te maken van de mogelijkheden van duurzaam energiegebruik. Op 5 febru-
ari is er om 20.00 in De Boerhoorn een presentatie over lokale energie-
initiatieven door Reestdal Energie en verstrekt zonnecoach Anita Speelman 
waardevolle besparingstips. 
Reestdal-Energie is een lokale coöperatie die groene stroom en gas levert 
aan particulieren en bedrijven. De opbrengsten worden in onze eigen regio 
gebruikt voor het geven van advies, kortingen aan leden en verdere versprei-
ding van kennis. Er werden al ideeën gelanceerd voor het verduurzamen van 
het zwembad in Zuidwolde, particulieren kregen advies over bijvoorbeeld 
het plaatsen van zonnepanelen en er is een Energiewinkel in Zuidwolde.  
Albert Pol van Reestdal Energie zal 5 februari toelichten hoe duurzame 
energie leeft. ‘’Het vergt een lange adem om in de energiewereld met grote 
energiebedrijven en overheden die duurzame energie nog niet altijd stimu-
leren, slagvaardig te kunnen zijn. We proberen daarom ook aan te haken bij 
gebiedscoöperaties en praten met andere, vergelijkbare initiatiefnemers. We 
hebben inmiddels veel kennis in huis en kunnen mensen behulpzaam zijn, 
dat is heel waardevol’’.
Op de informatieavond spreekt ook zonnecoach Anita Speelman van Stichting 
Zuinig Wonen. Zij toont hoe u kunt besparen op energie in uw woning. Om 
bij benadering aan te geven hoeveel u nog kunt besparen is het handig dat 
u uw jaarafrekening van uw energiebedrijf meeneemt. 
Iedereen is welkom en de toegang is gratis.  
Meer informatie op www.natuurverenigingzuidwolde.nl en volg onze Facebookpagina.

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Hugo Veldman en Peter Pruntel

U kunt De Koegang ook op internet lezen:

http://kleen.nl/regiobladen/de-koegang/
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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

DORPSSTRAAT 63

7958 RM KOEKANGE

TEL. 0522-451406

WWW.KAPSALONANNEKE.NL

INFO@KAPSALONANNEKE.NL

Pitch&Putt Golf Koekange

T: 0522 - 45 20 59
E: koekange@pitch-putt.nl
I: www.pitch-putt.nl

Het golfspel
voor iedereen!

Kijk op www.pitch-putt.nl

Koekange

Hierbij willen wij u hartelijk dankzeggen voor de vele blijken van medeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden van
 

JAN KERKHOF
 

Gea, Ronald en Jalien, Marloes Kerkhof



10

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

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

  

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
  

 

 

  

 

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59  

7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

 
  
  



EMS Handel & Verhuur 
 

Voor informatie kunt u contact opnemen 
met ons via onderstaande gegevens. 
Wij zijn u graag van dienst!

Een feestje? 
Wij verhuren ook:
- Partytenten
- Lichtmasten
- Dranghekken
- (sta)tafels en banken
- Terrasheaters
- Toiletwagens

  

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
  

 

 

  

  

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
  

 

 

  

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud
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Noordeinde 9         7941 AS Meppel         T 0522 24 50 21         info@kremeruitvaartzorg.nl    

www.kremeruitvaartzorg.nl

KREMER
uitvaartzorg

Annerie
HET AFSCHEIDSHUIS 

Meppel

De Wolden subsidieert energiebesparing in woningen
Woldenaren met een eigen woning, gebouwd voor 1 januari 2006, kunnen 
vanaf maandag 2 maart subsidie aanvragen voor woningisolatie en andere
energiebesparende maatregelen. In totaal stelt gemeente De Wolden voor 
2015 € 50.000,- subsidie beschikbaar.
Voor de aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen kan 
twintig procent subsidie worden aangevraagd. Per woning keert de 
gemeente maximaal 3.200 euro subsidie uit. De regeling was de afgelopen 
jaren erg succesvol. Het voorziet in een behoefte. We starten de regeling 
dit jaar tijdens de start van het Energieloket. Hierbij kunnen woningeige-
naren hulp krijgen bij het energiezuinig maken van hun woning. Het SNN 
(Samenwerkingsverband Noord-Nederland) behandelt de aanvragen namens
gemeente De Wolden.
Wethouder milieu Jan ten Kate: “Deze subsidie is goed voor lokale onder-
nemers en werkgelegenheid. Met deze extra subsidie van € 50.000,- heeft 
de gemeente de afgelopen jaren (vanaf 2010) in totaal € 325.000,- subsidie 
beschikbaar gesteld.
Hierdoor is er voor meer dan € 1.625.000,- geïnvesteerd in energiebesparing 
bij woningen in De Wolden.”
Energieloket
Huiseigenaren kunnen gebruik maken van het Drents Energieloket. Via dit 
(digitale) loket kunnen ze onafhankelijke informatie inwinnen over ener-
giebesparing en energie opwekking. Alle Drentse gemeenten, de provincie 
Drenthe, Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Natuur en Milieufederatie 
Drenthe werken hier aan mee. Naast het geven van informatie, wil het Drents 
Energieloket de vraag naar energiebesparende maatregelen en zonnepane-
len laten toenemen. Hiertoe worden in 2015 twee campagnes gevoerd: Zon 
zoekt Drent en Drent zit er warmpjes bij.
Aanvragen subsidie
Het aanvraagformulier voor de subsidie is vanaf maandag 2 maart beschik-
baar via www.snn.eu/dewolden.nl. Het formulier is ook telefonisch op te 
vragen via (050) 5224900.
Meer informatie - Meer informatie over de voorwaarden en welke energie-
besparende maatregelen voor subsidie in aanmerking komen, staan op de 
websites dewolden.nl of snn.eu/dewolden.
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Harm Vonckschool doet mee aan FC Twente Schooltour

Berghuizen - Op  donderdag 22 januari 2015 heeft de Harm Vonckschool 
meegedaan aan de FC Twente Schooltour georganiseerd door de sportfunc-
tionaris van Gemeente de Wolden, Maike de Heus. Deze leuke, sportieve en 
leerzame ochtend werd gehouden in sporthal Buddingehof in Ruinerwold 
en werd verzorgd door de FC Twente Kidsclubtrainers Johan Kroeze en Erik 
Godeke. De kinderen van groep 4, 5 en 6 van de Harm Voncschool kregen 
van Johan eerst een korte uitleg dat gezond eten erg belangrijk is om goed 
te kunnen sporten. Voetballers van FC Twente die niet gezond eten, zitten 
op de reservebank. Een keer een patatje eten mag best, maar kies er dan een 
saus bij in de kleur van het shirt van FC Twente.
De kinderen kregen daarna van Erik een voetbalclinic, in een hesje dat ook 
wordt gedragen door de spelers van FC Twente. De clinic begint met een 
warming- up en daarna werden er diverse voetbaltechnieken uitgelegd en 
gedaan. Tot slot werd er een conditieparcours afgelegd en werd verteld dat 
aanmoedigen ook ontzettend belangrijk is in de sport. Op het laatst deed 
ook juf Ina dit parcours, een sportieve juf is natuurlijk erg belangrijk bij de 
gymlessen op school.
Aan het eind van de clinic hebben de kinderen een uniek FC  Twente diploma 
gekregen.
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“Ik help 
   u graag bij 
   een goed 

     afscheid.”
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben 
uitvaartverzorger voor Yarden in Meppel 
en omstreken. Uit ervaring weet ik dat een 
betekenisvolle manier van afscheid nemen 
helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun 
en inspireer ik u bij het organiseren van een 
begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 
0522 251939.

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. 
Wilt u een overlijden melden? Bel dan 
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Vrijwilligers gezocht voor zondagmiddagactiviteit

Sinds een aantal maanden wordt er eens per 6 weken op zondagmiddag 
een activiteit georganiseerd voor mensen met een beperking woonachtig 
in gemeente De Wolden, Hoogeveen of Meppel. Door een toename van het 
aantal deelnemers zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor deze middag.
Als vrijwilliger begeleidt en ondersteunt u de deelnemers en helpt u mee 
met de activiteiten die deze middagen worden aangeboden. Hierbij kunt u 
denken aan bijv. playbackshow, bingo, carnaval of vossenjacht. Alle activi-
teiten worden georganiseerd vanuit ontmoetingscentrum De Boerhoorn te 
Zuidwolde.
Het aanbod van de zondagmiddagactiviteiten zijn ontstaan uit een samen-
werking tussen Welzijn De Wolden en Promens Care. Door een tekort aan 
vrijwilligers en het gevoel van eenzaamheid op de zondagmiddag bij deze 
doelgroep, is er besloten activiteiten aan te bieden. 
Heeft u interesse of wilt u graag wat meer informatie rondom de activiteiten, 
of wat er van u als vrijwilliger wordt verwacht, neem dan contact op met 
Leonoor Colenbrander tel. 0528 – 378686 of mail leonoorcolenbrander@
welzijndewolden.nl.

Autobedrijf 

Gritter

Weerwilleweg 1  Koekange  
E-mail info@garage-gritter.nl

Groot aantal occasions 
is te bezichtigen op het internet: 

www.garage-gritter.nl

U kunt ook bij ons terecht voor uw 
airconditioning service.

Reparatie, onderhoud en het 
afvullen van het airco systeem.
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Te koop,  gevonden e .d .

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 451308.

 

 

Uw installateur op het gebied van:  
 

gas water elektra 
verwarming airco 
zink- en koperwerk 
EPDM dakbedekking 
duurzame energie 
 

 

 

 

Uw installateur op het gebied van:  
 

gas water elektra 
verwarming airco 
zink- en koperwerk 
EPDM dakbedekking 
duurzame energie 
 

 

DROGER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie 
en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden Gratis 

(voor particulieren)

Te koop: Openhaardhout in 
grote zakken - Amerikaans eiken - 
gedroogd. Lange brandduur - vaste 
lage prijs van € 5 per zak - Monique 
Dokter De Wijk 06-83351006.

STICHTING DORPSHUIS Prinses Margrietlaan 1
7958 SB  Koekange

Telefoon: 0522-451595

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

De Schakel
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In format ie

Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Huisartsenpraktijk Koekange
Meidoorn 16-15, Koekange  Telefoon 0522-451236
www.koekange.praktijkinfo.nl Fax: 0522-451103
apotheekkoekange@kpnmail.nl 

Openingstijden apotheek
8.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur. Koffiepauze 10.15-10.30 uur. 
Als u herhaalmedicijnen voor 15 uur bestelt, staat het de eerstvolgende 
werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar. 
Afspraak maken voor het spreekuur: 8.00-10.00 uur
De mogelijkheid bestaat om de medicatie op dinsdag en vrijdag te laten 
bezorgen. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. U dient wel thuis 
te zijn tussen 14.00 en 16.00 uur.
Telefonisch spreekuur: 
Voor het telefonisch spreekuur kunt u een afspraak maken bij de assistente. 
U wordt dan op een afgesproken tijd teruggebeld.

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.

Peuterspeelzaal Meidoorn
 Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
 tel: 0522-452531. Peuterspeelzaal: opgave vanaf  
 1½ jaar bij Wietje Nijmeyer tel: 0522-452531
Kinderdagverblijf Meidoorn
 Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
 Kinderdag- en buitenschoolse opvang van 0-12 jaar.  
 Meer info 038 4214521 of 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
c.b.s. Harm Vonckschool: Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold, tel.: 451483

Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)

www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders

Informatie en nieuws over Koekange is voortaan ook te vinden op de
website www.koekange.info



Agenda

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
• De brievenbus in de SPAR supermarkt
Volgende uitgave 18 februari 2015
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 12 februari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  4 feb. De Koegang nr. 3
  4 feb. Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
  5 feb.   Aanvang Klankmeditaties - Koekangerveld De Veldhoek 10.00-11.30u
  5 feb. Informatieavond over energie - De Boerhoorn Zuidwolde - 20.00 uur
  9 feb.  Lezing Marga Kool over het waterschap, de Veldhoek Koekangerveld 

20.00 uur
10 feb. Ken uw streek; Historische vereniging
12 feb. Lezing Meer over het weer. Klimaatverandering?; PCOB
12 feb. Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
13 feb. Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
13 feb. Commissie Concerten; Fluitenberg 7 - 20.00 uur
15 feb.  Kerkdienst m.m.v. Johan Frisoschool - Geref. kerk Berghuizen - 
 10.00 uur
17 feb.   Klaverjassen berghuizen - aanvang 20.00 uur
18 feb. De Koegang nr. 4
18 feb.  Tuinkring Koekange; Onderh. klein gereedschap bij Jan S. - 14.00 uur
18 feb. Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
19 feb. Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
22 feb.  Labyrint-festijn met Sig Lonegren, de Veldhoek Koekangerveld - 

10.00-16.00 uur
27 feb. Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
  4 maart De Koegang nr. 5
  4 maart Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
 5 maart Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
10 maart   Klaverjassen Berghuizen - aanvang 20.00 uur
12 maart Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
13 maart Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
17 maart Lezing De arme kant van Nedeland; PCOB
18 maart De Koegang nr. 6
18 maart Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur

Iedere zondag  Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41 a, 
Koekangerveld - 10.00 uur

Iedere week op di. Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Elke dinsdagavond   Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan 

de Sportlaan - 1 okt. t/m mrt.19.00-20.00 uur - 1 april t/m 
sept. 19.30-20.30 uur

Iedere week op wo. M.B.v.O gymgroep - De Barg’n Berghuizen - 9.30-10.15 uur
Iedere week op wo. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo


