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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
30  aug.  9.30 uur Ds. W. Molenaar Meppel 
6 sept. 9.30 uur Ds. R. Kok Nijeveen 

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
30 aug. 11.00 uur Ds. Van Rijswijk 
 15.30 uur Ds. De Vries Hattem
OASE 10.00 uur Ds. De Haan Zwolle
 16.30 uur Ds. Van Rijswijk 
6 sept. 11.00 uur Ds. v. Tuil Marienberg
 15.30 uur Ds. Hidding Bunschoten

Gereformeerde kerk, Berghuizen
30 aug. 9.30 uur Ds. H. Poot Westernieland
6 sept. 9.30 uur Ds. J.W. Muis

Steenberger Esweg 31  |  Zuidwolde
t. (0528) - 362 889  |  m. 06 - 285 40 845
e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl 
Energieweg 3, Nijeveen Tel. 06 54 32 64 05
www.andrehopman.nl info@andrehopman.nl

GRONDWERK

STRAATWERK: SIERBESTRATING 
 MACHINAAL BESTRATEN

AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE

SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S

VLONDERS EN VERANDA’S
   

A A N N E M I N G S B E D R I J F

TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN 
LIGHTS LED VERLICHTING VOOR UW TUIN, 
BESTRATING OF OVERKAPPING 
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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 rookvliegjes

De hoop in rook zien opgaan. Het staat hier blauw van de rook. Hij rookt als 
een ketter. Uitdrukkingen en gezegden met rook of roken hebben vaak een 
nare bijsmaak. Bedenk daarbij dat de maatschappij tegenwoordig rokende 
mensen bijna als paria behandelen. Onder tochtige afdakjes mogen ze nog 
roken.
Is er dan helemaal niets goeds over rook te vertellen? Toch wel, wat te den-
ken van gerookte etenswaren, die smaken vaak voortreffelijk. En met rook 
kun je allerlei vervelende beesten verdrijven. Kijk naar een willekeurig survi-
valprogramma op TV en in haast elke uitzending stoken ze wel een vuurtje. 
Om warm te blijven, maar ook om insecten weg te houden.
Vreemd genoeg is het niet geheel waar dat rook altijd insecten verdrijft. Er 
is een kleine groep insecten die speciaal op de rook afkomen. Niet alleen in 
verre tropische oorden, ook in Nederland komen die voor. Ik heb het hier 
over rookvliegjes en in ons land komen, voor zover bekend, vier verschil-
lende soorten voor.
Rookvliegjes zijn kleine zwarte insecten van amper drie millimeter groot. 
Veel kennis over deze groep is er echter niet. Zo is in feite niet bekend 
waar de vrouwtjes haar eitjes afzet of waar en hoe de larven zich ontwik-
kelen. Waarschijnlijk vindt die ontwikkeling plaats in relatie tot schimmels. 
Rookvliegjes behoren namelijk tot de familie van de breedvoetvliegen, waar-
van meerdere andere soorten een relatie met paddenstoelen hebben.
Pas in de jaren twintig van de vorige eeuw vond voor het eerst uitgebreid 
onderzoek plaats aan rookvliegjes. Dat had te maken met een voorval in 
België. Tijdens een brand in een naaldbos kwamen er zoveel rookvliegjes 
op de rook af, dat de brandbestrijders er zelfs last van kregen. Daarna is er 
wel wat meer onderzoek gedaan. Zo bleek dat ze bij voorkeur afkomen op 
brandjes met hout of ander plantaardig materiaal. De mannetjes komen als 
eerste op de rook af, spoedig gevolgd door de vrouwtjes. Er zijn in en nabij 
de rook ook paringen geconstateerd, zelfs nog op de warme as.

Paul Mentink
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Tel. 06 - 134 717 84

  Electra
  Water

  Gas
  CV

  Dak/Zink
  Aardwarmte

Zonne energie

* 
*

*
*

*
*

* Nen 3140 Keuring*

Welzijn voor Ouderen

De zomermaanden zijn weer voorbij en dan beginnen de activiteiten weer.
2 september: Koersbal iedere week om 13.45 uur. Nieuwe leden hartelijk 
welkom.
4 september is er bingo. Altijd de eerste vrijdag van de maand om 14.00 uur. 
Ook nieuwe mensen welkom.
Alles vindt plaats in het dorpshuis.

Het bestuur

Damesgym

Dinsdag 1 september begint de gymclub voor 55+ weer.
Het belangrijkste doel van gymnastiek is beweeglijk blijven. 
De oefeningen zijn er erop gericht om de gewrichten soepel 
te houden en de spieren te oefenen.
Maar je oefent niet alleen je spieren en gewrichten, maar 
ook je hart, je longen en zelfs je andere ingewanden. 
Hierdoor blijf je zeker langer actief. Doe je de oefeningen in 
groepsverband is dat erg gezellig. Dus mensen schroom niet 
en kom eens een kijkje nemen op dinsdagmorgen van 9 tot 
10 uur in ons Dorpshuis “de Schakel”.

Damesgym	   	   	   	   	  

Dinsdag	  1	  september	  begint	  de	  gymclub	  voor	  55+	  
weer.	  

Het	  belangrijkste	  doel	  van	  gymnastiek	  is	  beweeglijk	  
blijven.	  De	  oefeningen	  zijn	  er	  o9p	  gericht	  om	  de	  
gewrichten	  soepel	  te	  houden	  en	  de	  spieren	  te	  
oefenen.	  

Maar	  je	  oefent	  niet	  alleen	  je	  spieren	  en	  gewrichten,	  
maar	  ook	  je	  hart,	  je	  longen	  en	  zelfs	  je	  andere	  
ingewanden.	  Hierdoor	  blijf	  je	  zeker	  langer	  actief.	  Doe	  
je	  de	  oefeningen	  in	  groepsverband	  is	  dat	  erg	  gezellig,	  
dus	  mensen	  schroom	  niet	  en	  kom	  eens	  een	  kijkje	  
nemen	  op	  dinsdagmorgen	  van	  9	  tot	  10	  uur	  in	  ons	  
Dorpshuis	  “de	  Schakel”.	   	  
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BETERE SCHILDER

ERKEND

Schilderwerken
Wandafwerking & Glasservice

Kosterweg 6
7949 AM Rogat
Tel.   0522 - 440 522
Mail: keuning2@planet.nl

Erwin Keuning
Mob. 06 2513 6069

Keuning

BETERE SCHILDER

ERKEND

Schilderwerken
Wandafwerking & Glasservice

Kosterweg 6
7949 AM Rogat
Tel.   0522 - 440 522
Mail: keuning2@planet.nl

Erwin Keuning
Mob. 06 2513 6069

KeuningVOEGBEDRIJFSCHOO@KPNMAIL.NL
WWW.VOEGBEDRIJFSCHOO.NL 06 55504826

Communicatie, Samenwerking en Gastheerschap
“t kun een stuk minder’’

Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe en Tourist Info De Wolden organise-
ren op 1 september een Pecha Kucha Café voor het toeristische werkveld 
in Zuidwest Drenthe. Op deze avond wordt ingegaan op de thema’s com-
municatie en technologie, samenwerking en gastheerschap. Samen komen 
we middels een snelle effectieve manier van presenteren (pecha kucha) tot 
vervolgprojecten die we gaan uitvoeren in samenwerking met studenten en 
docenten van diverse onderwijsinstellingen. 
Sprekers zijn o.a. André Nijstad van vakantiepark De Wiltzangh in Ruinen, 
Gabriëlla Esselbrugge van Hotel Dames van de Jonge in Giethoorn, Floris van 
Lint van Vlint visuele communicatie en Mario Wilkens van Drenthe Hotels. 

Ondernemers in Zuidwest Drenthe zijn van harte welkom op 1 september 
19.30 uur in Ruinerwold. 
Meer informatie en aanmelden via: berberjansen@gczwd.nl.
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Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

www.kleen.nl Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Textieldruk

HAIR
FASHION
KOEKANGE

maandag   gesloten
dinsdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
woensdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
donderdag   8:30-12:00 en 13:00-15:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
zaterdag   vanaf heden open van 
   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange
Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

Eggeweg 30  
7958 PL  Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl
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DROGER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

 
 

  
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

Sport

De zomervakantie is weer voorbij, dus is het weer tijd om 
te sporten

Heb je zin in spelletjes gym of vind je het leuk om te dansen??
Deze beide sporten worden aangeboden door WGV in het dorpshuis in 
Koekange.
Op dinsdag van 15.30 tot 16.20 uur spelletjes gym
 16.30 tot 17.20 uur streetdance

Alle groepen zijn voor alle leeftijden, je mag de eerste 3 lessen gratis mee-
doen en dan hoef je pas lid te worden.
Andere sporten aangeboden door WGV zoals, turnen jongens of meisjes, 
acro, badminton, spring/turnen, freerunning, worden gegeven in de sporthal 
in de Wijk. Meer informatie daarover zie de site www.wgvdewijk.nl
Kom jij ook fijn sporten bij onze vereniging???
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Muzikale seizoen 2015-2016 weer van start!

Met veel enthousiasme hebben de leerlingen 
van muziekvereniging De Bergklanken hun 
trompet, hoorn, saxofoon, bugel, bariton, 
trombone en slagwerk weer opgepakt. Vorige 
week zijn de muzieklessen weer gestart! Lijkt 
het jou ook leuk om een instrument te spelen 
maar heb je je nog niet aangemeld?  Geen 
probleem. Dat kan nog! Neem even contact 
op met Emiek Kasimier-De Ruiter, tel. 0522-
451866.
Voor kinderen van groep 4 en 5 start op 3 september weer een nieuwe 
blokfluitgroep in dorpshuis De Barg’n in Berghuizen. Elke donderdag van 
17.30-18-15 uur leer je op een leuke manier noten lezen en blokfluit spelen. 
Het is een jaarcursus en kan als basis dienen voor aansluitend instrumentaal 
onderwijs. Ook als je nog niet goed weet welk instrument je wilt gaan bespe-
len is blokfluitles een goede start. Informatie opvragen en/of opgeven kan 
bij Emiek Kasimier-de Ruiter tel. 0522-451866 of emiek@kasimier.nl. Graag 
voor 1 september. 

Muzikale	  seizoen	  2015-‐2016	  weer	  van	  start!	   	  	  

Met	  veel	  enthousiasme	  hebben	  de	  leerlingen	  van	  muziekvereniging	  De	  Bergklanken	  hun	  trompet,	  hoorn,	  
saxofoon,	  bugel,	  bariton,	  trombone	  en	  slagwerk	  weer	  opgepakt	  .	  Vorige	  week	  zijn	  de	  muzieklessen	  weer	  
gestart!	  Lijkt	  het	  jou	  ook	  leuk	  om	  een	  instrument	  te	  spelen	  maar	  heb	  je	  je	  nog	  niet	  aangemeld?	  	  Geen	  
probleem.	  Dat	  kan	  nog!	  Neem	  even	  contact	  op	  met	  Emiek	  Kasimier	  –	  de	  Ruiter	  tel.	  0522-‐451866.	  

Voor	  kinderen	  van	  groep	  4	  en	  5	  start	  op	  3	  september	  weer	  een	  nieuwe	  blokfluitgroep	  in	  dorpshuis	  De	  Barg’n	  in	  
Berghuizen.	  Elke	  donderdag	  van	  17.30-‐18-‐15	  uur	  leer	  je	  op	  een	  leuke	  manier	  noten	  lezen	  en	  blokfluit	  spelen.	  
Het	  is	  een	  jaarcursus	  en	  kan	  als	  basis	  dienen	  voor	  aansluitend	  instrumentaal	  onderwijs.	  Ook	  als	  je	  nog	  niet	  
goed	  weet	  welk	  instrument	  je	  wilt	  gaan	  bespelen	  is	  blokfluitles	  een	  goede	  start.	  Informatie	  opvragen	  en/of	  
opgeven	  kan	  bij	  Emiek	  Kasimier-‐de	  Ruiter	  tel.	  0522-‐451866	  of	  emiek@kasimier.nl.	  Graag	  voor	  1	  september.	  	  

	  

	  

!	  

	  

	  	  	  

	  

Dorpsstraat 33              Koekange              Tel. 06 123 623 74
www.schilders.koekange.com

Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk, 
wandafwerkingen het plaatsen van isolerende beglazing

Vraag vrijblijvend prijsopgave
6% b.t.w. tarief

06-12362374 - 06-50938266
E-mail schilders@koekange.com

Tevens verkoop van behang, glas, tapijt en professionele verven
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Smaakmakers Festival: 
Openlucht restaurant op unieke locatie op de grens van Drenthe en Overijssel

Op zaterdag 26 en zondag 27 september strijken in het Reestdal zo’n 25 
rollende keukens neer in een weiland aan de Julianaweg tussen De Wijk en 
IJhorst. Twee dagen lang genieten van eten en drinken, smullen van verhalen, 
foodwalks (zowel te fiets als te voet) en live muziek op het gratis toeganke-
lijke Smaakmakers Festival.
Ontspannen genieten van eten, verhalen en muziek
Na het overweldigende succes van de eerste editie in 2014 staat de organisa-
tie te popelen om er opnieuw een geweldig feest van te maken. ‘Een perfecte 
zomerafsluiter en een ideale gelegenheid om met het hele gezin, vrienden, 
buren of collega’s af te spreken en gezellig samen te genieten van eten en de 
verhalen eromheen’, vindt de organisatie. Van pure, bijzondere ingrediënten 
worden de lekkerste gerechtjes bereid in bijzondere rollende keukens, van 
caravan tot imposante groene legerambulance. Een feest voor het oog én 
voor de smaakpapillen. En er is voor elk wat wils. Een kleine greep uit het 
aanbod. De Schildhoeve presenteert vanuit een smoking BBQ een nieuw bar-
becueconcept, Plaizier on Tour bereidt vanuit een Volkswagenbusje uit 1960 
hartige wafels, PP Mangerie uit De Wijk serveert het hippe Pulled Pork, de 
man van de knakworst geeft knakworst een nieuwe dimensie en Smoothie 
Batidos serveert supergezond genietsap. Een overzicht van alle food trucks 
is te vinden op www.smaakmakersfestival.nl/de-smaakmakers. Het festival 
wordt compleet met een mooie muzikale dressing van in totaal 5 live bands.
Voor jong en oud
Ook voor kinderen en jongeren is het Smaakmakers Festival een feest. Ze 
kunnen kiezen uit diverse activiteiten. Er is o.a. een kindertheater, een heus 
kinderkookcafé en Kleurig Kakelen heeft speciaal voor het festival een crea-
tieve workshop ontwikkeld. Wie dat wil mag pony rijden en de oudere jeugd 
kan meedoen aan een echte survival georganiseerd door Reestdal Outdoor.
Lekker Landschap, snoepen uit de natuur
Mede dankzij de unieke locatie aan de Reest en daardoor prachtig gelegen 
op de grens van Drenthe en Overijssel, werken Landschapsbeheer Drenthe 
en Landschap Overijssel graag weer mee aan het festival. Wie nieuwsgierig 
is naar de mogelijkheden van plukken en eten uit de natuur, kan er zijn hart 
ophalen. Op het festivalterrein  is een mooi landelijk marktje ingericht waar 
veel informatie te verkrijgen is, inclusief een aantal smakelijke streekproduc-
ten. 
Zowel op zaterdag als op zondag worden wandel en fiets Foodwalks georga-
niseerd. Onderweg worden planten en kruiden in de natuur geplukt en nader-
hand worden er smakelijke gerechtjes van gemaakt d.m.v. live cooking op 
het terrein. Kijk op de website voor de verschillende mogelijkheden per dag.

De toegang tot het festival is gratis. Bezoekers betalen alleen voor eten en 
drinken. Meer informatie over het Smaakmakers Festival vind je op: www.
smaakmakersfestival.nl.
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel
T 0522 255449  |  E drukkerij@kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Veelzijdig in 

grafische communicatie 

van concept 
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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 
 

 

- 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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Beste mensen,

Rijschool Foka gaat stoppen. Eind September 2015 zal het laatste exa-
men afgenomen worden. Na 22 jaren van rijles geven ga ik met prepensioen. 
Ga ik andere leuke dingen doen, zoals reizen samen met Gerrit, meer tijd 
voor kinderen, kleinkinderen, lezen, borduren, mijn hond Freya en nog wel 
veel meer…

6 september 1993 ben ik begonnen met 1 leerling in de week: Femmie. Vlot 
erna kwamen er 2 tegelijk…. twee vriendinnen; Katja en Marianne. Richard 
kwam daarna, de eerste jongen. Na deze 3 weet ik het niet meer precies. 
Maar er kwamen nog heel veel meer……. Dankzij het vertrouwen wat jul-
lie in mij hadden, is Foka uitgegroeid tot een behoorlijke grote rijschool. 
Na Koekange kwamen er ook andere plaatsen, zoals Ruinerwold, Ruinen en 
De Wijk. Gerrit is mij komen helpen in 2002. Gerrit die de financiën goed in 
de gaten hield. Dit had tot gevolg dat het nog drukker werd. IJhorst, Havelte 
en Meppel kwamen erbij. Joachim, de vriend van Gemma, kwam er in 2007  
ook nog eens bij. Joachim die met zijn jeugdige elan voor veel extra (motor) 
leerlingen zorgde. Hierdoor kwamen Nijeveen en Wanneperveen erbij. 

Foka werd hierdoor een serieuze rijschool met 3 lesauto’s, een BE combinatie  
(auto met aanhanger) en 3 motoren. 

Koekange vormde de bakermat. Hiervoor wil ik jullie op deze manier 
bedanken. Het zijn 22 fijne jaren geweest, rijlessen waarin ik de leerling 
leerde kennen en kon begeleiden naar een verantwoordelijke chauffeur met 
plezier in het autorijden, en dan het examen wat toch telkens weer spannend 
was. Een beroep met afwisseling en uitdaging en vrijheid.

Gerrit is een jaar geleden met prepensioen gegaan. Dit begon mij ook wel 
wat te lijken…. Samen er op uit gaan en de tijd aan jezelf te hebben. Joachim 
zou de rijschool verder doorzetten met een andere rijinstructeur. Hij kreeg 
echter de gelegenheid om te solliciteren naar de functie van examinator bij 
het CBR. Na een uitgebreide sollicitatieprocedure is hij aangenomen bij het 
CBR en begint per 1 september 2015.

Nu eindig ik weer zoals ik begonnen ben, in mijn eentje tot 1 oktober. Dit 
geeft mij een beetje dubbel gevoel, definitief afscheid van een periode met 
Foka en toch ook weer veel zin in mijn tijd na Foka.  

Beste mensen bedankt voor de fijne tijd die ik met jullie en Foka heb beleefd!

Anja Berlijn, ook bedankt namens Gerrit en Joachim
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Spannende excursie in het duister door het Reestdal
In de schemer gaan we op zoek naar vleermuizen en nachtvlinders

In de schemer en het donker komen ze te voorschijn, vleermuizen en 
nachtvlinders! Op vrijdag 28 augustus om 20.00 uur organiseert Landschap 
Overijssel voor wie wil een dubbele excursie over deze nachtdieren. In het 
Reestdal leven diverse soorten vleermuizen. De excursie begint bij bezoe-
kerscentrum De Wheem, waar vleermuizenkenner Theo Douma eerst meer 
over het leven van deze dieren vertelt en een aantal unieke beelden vertoont. 
Daarna gaat u samen op pad om de vleermuizen te zien en te beluisteren, 
hierna is het voldoende duister en zijn de nachtvlinders aan de beurt.
Vleermuizen nuttig of eng?
Iedereen heeft wel een beeld bij vleermuizen. Sommige mensen vinden ze 
nuttig omdat ze insecten eten, anderen vinden ze eng. En ook het fabeltje 
“ze vliegen in je haar” doet het nog goed. Deze excursie is interessant voor 
kenners maar ook zeker voor een ieder die gewoon iets meer wil weten over 
deze bijzondere vliegende zoogdieren. 
Bat detector
Vleermuizen zie je vooral als het gaat schemeren. Dan vliegen ze als ware 
luchtacrobaten rond op jacht naar insecten. Er is dan ook veel te vertellen 
over de vleermuis. Wat veel mensen bijvoorbeeld niet weten is dat ze wel 
30 jaar kunnen worden. Hun oren gebruiken ze om te ‘zien’. Om zich te 
oriënteren, maken ze bepaalde geluidjes. Iedere vleermuissoort maakt zijn 
eigen geluidje. Om dat te ontdekken nemen we tijdens de avondexcursie 
batdetectors mee.
Nachtvlinders, vieze motten? 
Voor wie na de vleermuisexcursie nog een nachtdier beter wil leren kennen 
is Ernstjan Penninkhof, medewerker van Landschap Overijssel aanwezig. Hij 
vertelt eerst over wat nachtvlinders zijn, hoe ze leven en hoe je ze later zelf 
kunt lokken om ze te bekijken. Want je kent ze vast wel, ze zitten tegen de 
muur of fladderen rond een lamp. Vieze motten? Welnee! Wanneer je nacht-
vlinders goed bekijkt zijn het enorm fascinerende insecten! En dat gaan we 
deze avond bewijzen. Met een laken, felle lamp en een zoet en alcoholisch 
mengsel gaan we nachtvlinders lokken. En dat is altijd spannend, er zijn 
zoveel soorten dat zelfs experts na jaren nog regelmatig een soort zien die 
ze nog niet eerder hadden ‘gevangen’.
We gaan kijken welke nachtvlinders er te zien zijn. Een eindtijd is moeilijk 
te bepalen, je bent vrij om te blijven zolang je wilt. (De excursieleider blijft 
gemakkelijk tot een uur of 2 kijken.)

Waar en wanneer?
De excursie start op 28 augustus om 20.00 uur bij bezoekerscentrum De 
Wheem van Landschap Overijssel te Oud Avereest/Balkbrug. De bijdrage is 
€ 3,- per persoon (kinderen € 1,50). Donateurs van Landschap Overijssel 
mogen gratis mee op vertoon van hun ledenpas evenals donateurs van de 
andere Landschappen. Opgave is niet nodig. 
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Te koop,  gevonden e .d .

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

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

Mededeling:
KSV Koekange biedt de mogelijk-
heid om klootschietspullen te 
huren. Tevens verhuren we ook een 
partytent, afm. 5 x 8 meter.
Inlichtingen te verkrijgen bij Annie 
Dekker, tel.: 45 13 12

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

“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

Open dag 29 augustus!
Handbeschilderde panelen van nieuw 
en aangespoeld hout. Ook naam-
borden en welkomborden. Alles is 
geschikt voor binnen en buiten. U 
hebt al een leuk plankje vanaf 8 euro.  
Alleen op 29 augustus 10% korting! 
Kom vrijblijvend kijken. Er staat een 
hapje en drankje voor u klaar. Desire 
Kollen, Eggeweg 40, Koekange
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De Berken 11
Koekange

zonne-energie

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

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

op de minimarkt in Koekange

10 roomboter appelpencees 
van 4.95 nu 395

Alle soorten brood ovenvers kwaliteit 
van de warme marktbakker worden 

voor u op de markt gesneden
 

Vele soorten oerbroden licht of donker

Super lekker en voordelig

Deze week bij uw warme marktbakker
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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 9 september 2015
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 3 september 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

26 aug. De Koegang nr. 16
28 aug. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
28 aug.  Excursie in het duister door het Reestdal - bezoekerscentrum De 

Wheem Oud Avereest/Balkburg - 20.00 uur
29 aug. Open Dag handbeschilderde panelen - Eggeweg 40, Koekange
  1 sept. start Klaverjascompetitie Berghuizen aanvang 20.00 uur
  4 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  6 sept. Tuinconcert - Eggeweg 28, Koekange
  8 sept. Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
  9 sept. De Koegang nr. 17
11 sept. PCOB; Reisje
16 sept. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
18 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
22 sept. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
23 sept. De Koegang nr. 18
26-27 sept. Smaakmakersfestival
30 sept. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
  2 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  7 okt. De Koegang nr. 19
  8 okt. PCOB; Ds. S. Groen, De Levensloop van de mens
13 okt. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
14 okt. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
16 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
21 okt. De Koegang nr. 20
28 okt. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
30 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  3 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  4 nov. De Koegang nr. 21
11 nov. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur

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


