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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
11 okt. 9.30 uur  Ds. H.E.J. de Graaf  Schoolgezinsdienst
18 okt. 9.30 uur  Ds. L.J. Oomkes Meppel 

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
11 okt. 11.00 uur Ds Jagersma Hoogeveen
 15.30 uur Ds v Rijswijk 
18 okt. 11.00 uur Drs Beuving Staphorst
 15.30 uur Ds Hidding Bunschoten

Gereformeerde kerk, Berghuizen
11 okt. 10.00 uur Ds. J.W. Muis
18 okt. 10.00 uur Ds. G. Venhuizen Nijensleek

Schoolgezinsdienst 11 oktober

Op zondag 11 oktober is er een schoolgezinsdienst met de kinderen van de 
Johan Frisoschool en ds. Henriëtte de Graaf van de Protestantse Gemeente 
in de kerk van Koekange. Het thema is tevens het thema van de kinderboe-
kenweek (12–16 oktober): Raar, maar waar?!  De dienst geeft alvast een voor-
proefje van wat ons in de kinderboekenweek te wachten staat: er gebeuren 
wonderlijke dingen in onze wereld. Soms begrijpen we ze niet. Dat maakt 
dat je je zomaar kunt blijven verwonderen ook al ga je op onderzoek uit. 
Dikwijls blijkt ook dat je zelf een wonder wáár kunt maken.
Een combo begeleidt ons in deze dienst. Organist is Gejanca Westert. Na 
de dienst is er koffie en limonade in De Venehof. Aanvang: 9.30 uur. In De 
Venehof is er oppas voor de allerkleinsten. 
Iedereen is van harte uitgenodigd!

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel
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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 trekvlinder
Wie regelmatig natuurseries op TV bekijkt, heeft vast wel eens een pro-
gramma gezien over de monarchvlinder. Dit is een prachtige vlinder, die 
gedurende de zomermaanden in Noord-Amerika leeft en in het najaar naar 
het zuiden van Mexico trekt. Daar verzamelen zij zich met vele miljoenen in 
de bossen om de winterse omstandigheden te ontvluchten. 
Nu is het trekgedrag van vogels in Europa algemeen bekend, maar ook hier 
komen een aantal trekvlinders voor. Niet in zulke spectaculaire aantallen als 
in Amerika, maar deze soorten vliegen soms vanuit het noorden van Afrika 
naar ons kikkerlandje om in het najaar weer te vertrekken.
In Nederland komen ruim 50 soorten trekvlinders voor. Het merendeel daar-
van is niet of nauwelijks bekend en behoort tot de groep van nachtvlinders. 
Toch zijn er een paar soorten trekvlinders die overdag actief zijn. In het 
voorjaar van 2013 werd in het radioprogramma Vroege Vogels één daarvan 
uitgeroepen tot de mooiste vlinder van Nederland. Het betreft de koningin-
nenpage, een vrij schaarse vlindersoort, die voornamelijk in de zuidelijke 
helft van ons land voorkomt. 
Er zijn echter ook een paar trekvlinders die in menig tuin op een bloeiende 
vlinderstruik wel te vinden zijn. De bekendste zijn de atalanta en de distel-
vlinder. Met name de atalanta is een uitstekende vlieger en kan een behoor-
lijke tegenwind trotseren. Meestal vliegt hij tijdens de trek laag, echter de 
atalanta is tot op wel twee kilometer hoogte gezien. Zeker voor een dagvlin-
der is dat opmerkelijk, omdat de luchttemperatuur op deze hoogten laag is 
en een dagvlinder om te gaan vliegen meestal van opwarming van buitenaf 
afhankelijk is. Kennelijk produceert de atalanta in de trekvlucht voldoende 
lichaamswarmte. Overigens is de atalanta ook ‘s nachts trekkend gezien.
Voor onderzoek naar vlindertrek maakt men onder andere gebruik van 
gemerkte vlinders. Men kan met kleine stickertjes de vleugels markeren, 
vergelijkbaar met het ringen van vogels. Doordat men nu in staat is om de 
elektronica steeds kleiner te maken, lijkt het in de toekomst mogelijk te zijn 
dat trekvlinders met minizendertjes rondvliegen. Wie weet?

Paul Mentink
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Lustrumconcert	  	  
Klank	  en	  Poëzie	  

	  
Klankschalen,	  gongs,	  drums	  en	  poëzie	  

Dorpshuis	  De	  Veldhoek	  
Ruinerweg	  24a	  Koekangerveld	  

11	  oktober	  
Aanvang	  	  15.00	  uur	  

Entreé	  €	  7,50	  inclusief	  feestelijk	  naklinken	  met	  
een	  hapje	  en	  drankje	  

0528	  251305	  	  	  of	  	  	  06-‐29	  0404	  27	  

www.dichterbijklank.nl	  	  

DORPSSTRAAT 63

7958 RM KOEKANGE

TEL. 0522-451406

WWW.KAPSALONANNEKE.NL

INFO@KAPSALONANNEKE.NL

Verhalen rond de Kachel

Vrijdag 23 oktober 2015

Op vrijdagavond 23 oktober is het weer de eerste avond van het achtste 
seizoen ‘Verhalen rond de Kachel’ in de Hooiberg van Welgelegen.
Deze avond staat in het teken van verhalen, gedichten en muziek.
De muziek wordt verzorgd door ‘Duo Nice en Easy’, zij hebben een gevari-
eerd repertoire van jazzy swing uit ‘The American Songbook’ tot ballads en 
Nederlandstalige luisterliedjes.
Verhalen worden verteld door Ria Westerhuis. Verhalen in de streektaal.

Het belooft een mooie avond te worden.

Volgende avonden ‘Verhalen rond de Kachel’ staan gepland op: 20 november, 
29 januari en 26 februari.
Voor informatie: www.welgelegen.com
Voor reservering: info@welgelegen.com of telefonisch: 0522 451771.
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Beste lezers van de Koegang,

Eén keer in de 14 dagen wordt de Koegang bij u 

thuisbezorgd.

Wij, als Belangenvereniging Koekange zijn erg blij met 

dit plaatselijke krantje.

Drukkerij Kleen verzorgt de opmaak, het drukken en 

de verspreiding.

Om de Koegang te blijven behouden vragen we van u 

een kleine bijdrage.

We denken aan € 10,- per jaar.

Dan kan de Koegang in de toekomst blijven bestaan.

U kunt dat bedrag storten op banknr.: 

NL 46 RABO 0371 8376 69 

t.n.v. Dorpsbelangen Koekange

Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage bij Drukkerij Kleen 

terecht komt.

Belangenvereniging Koekange
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Klus- en Timmerbedrijf 

Kwant
Aanbouw, Verbouw, Tegelwerk,

Badkamers, Stucadoorwerk, 
Timmerwerk, Bestrating

06 - 28 79 38 86
06 - 51 64 88 35

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

Stichting Rusland Kinderhulp organiseert Statiegeldactie

Vrijdagavond 23 oktober 2015 halen wij vanaf 17.00 uur huis-aan-huis 
flessen op (in de bebouwde kom) of doe uw flessenbon in de koker bij de 
supermarkt!
Voor inlichtingen: srkkoekangeruinerwold@gmail.com

Jan Oosting (0522) 480219
Rianne Kreuze (0522) 452249

Boerenblond

Zaterdag 10 oktober 2015 belooft een avond te worden met lachen, gie-
ren en brullen. Het is een avond vullend programma van de cabaretgroep 
Boerenblond. De kaarten zijn verkrijgbaar voor € 12,50 inclusief kopje kof-
fie in de voorverkoop bij Tip Ruinerwold, Opoe’s erfenis, Dorpshuis De Barg’n. 
Voor dat laatste adres graag even bellen met Sandra Boers 0623725903.
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Dag Hommels! 
Graag nodigen we jullie uit voor de volgende activiteiten in de 
Herfstvakantie:
Alle Hommels die minimaal diploma A hebben, mogen vrijdag 23 oktober 
zwemmen in Staphorst. Om 18.30 uur vertrekken we vanaf de Bernhardlaan. 
Om 21:00 uur is het tijd om af te drogen en vervolgens gaan we weer naar 
Koekange. Logees kunnen mee tegen betaling van € 3,-. Dit graag vermelden 
bij de opgave.
Ouders, let op: Uw kind moet vertrouwd zijn in het water en minimaal diplo-
ma A hebben. Indien gewenst kunt u mee zwemmen (entree dan zelf beta-
len). Voor de ouders is er koffie verkrijgbaar in de kantine bij het zwembad.
Voor alle Hommels die nog GEEN zwemdiploma hebben worden er op 
woensdag 21 oktober filmpjes gedraaid in het dorpshuis. Het begint om 
10:00 uur en om 11:30 uur kunnen ze weer opgehaald worden. Voor drinken 
en lekkers wordt gezorgd! Ook hier kunnen logees mee tegen betaling van € 
3,-. Dit graag vermelden bij de opgave.
Graag voor beide activiteiten aanmelden per e-mail: svdehommel@hotmail.
com. De uiterste aanmelddatum is zaterdag 17 oktober. Graag ook aangeven 
wie er kan rijden op vrijdag.
Graag tot dan!

Groetjes namens het bestuur van Speeltuinvereniging de Hommel

Nieuwe website gelanceerd door wethouder Pauwels

De nieuwe website van het Brede school team is op 1 oktober officieel 
gelanceerd door Wethouder Mirjam Pauwels. Op de Arendsvleugel stonden 
vanochtend bijna alle kinderen klaar om te horen wat de wethouder hen te 
vertellen had.
Met de overhandiging van de mistery Box aan de kinderen en daarbij de 
uitleg wat er allemaal inzat is de website officieel online. In de box zaten 
stickers, brieven voor leerkrachten en een usb stick met een leuk filmpje 
waarin de kinderen kennis kunnen maken met de website. 
Op de website actiefnaschooltijd.nl worden alle naschoolse activiteiten voor de 
kinderen van de basisschool verzameld. De kinderen en/of hun ouders kunnen 
een profiel aanmaken waarmee ze zich kunnen inschrijven voor de activiteiten.  
Ook de aanbieders van de activiteiten kunnen nu zelf hun activiteiten aan-
melden en hoeven niet meer vier keer per jaar dit door te geven voor de 
kalenders. 
Onder de eerste 500 profielen wordt een schoolreis voor de hele klas ver-
loot. Dus zorg ervoor dat je snel een profiel aanmaakt en je aanmeldt voor 
een leuke activiteit. 
Het filmpje is te vinden op youtube: http://youtu.be/ea0DBbdBzPk 
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SLECHT BEELD?
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

Prinses Beatrix Spierfonds 
Tussen 13 en 19 september zijn weer veel vrijwilligers op pad gegaan om te 
collecteren voor  het Prinses Beatrix Spierfonds. Deze actie heeft het mooie 
bedrag van 985,11 euro opgeleverd! (ruim 130 euro meer dan vorig jaar).
Hiervoor willen we alle gevers en geefsters en vooral ook de collectanten  
hartelijk bedanken!                            

Collectecommissie Christina Buiter en Gerrie Pierik

We zijn nog op zoek naar iemand die volgend jaar wil helpen met 
het organiseren van de collecte! WIE Oh WIE?
Je kunt informatie opvragen bij Christina Buiter tel.0522 452238.

Jeugd Bergklanken wint originaliteitsprijs!
De tweede editie van het Himalaya Music Jeugdfestival vond afgelopen zater-
dag plaats. Aan meer dan 100 kinderen van 5 orkesten werd een podium 
geboden om hun muzikale talenten te laten zien en horen. Het was een 
muziekfeest met het thema ‘dans’ en de orkesten moeten zich ook van hun 
creatieve kant laten zien. Het BBB-orkest van De Bergklanken ging met de 
originaliteitsprijs naar huis! Zij hadden het thema het beste neergezet.  De 
juryleden Erik Sweers en Ivo Kouwenhoven kenden daarnaast ook een prijs 
toe voor beste muzikale prestatie aan de Jeugdmalletband van AMDG.
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Rectificatie
In de vorige Koegang stond het verkeerde e-mailadres vermeld.

Workschop herfstkrans en verrassingsbloemstuk 

Waar: Platte dakkie
Kosten: Herfstkrans € 25. Bloemstuk € 20. Inclusief koffie of Thee.
Docent: Kim Okken 
Workshops gaan door bij minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers per 
avond. Data: Woensdag 30-9, vrijdag 2-10, vrijdag 16-10, maandag 19-10. 
Workshops starten om 19.30 en zullen om 21.30 eindigen. Bij opgave moet 
de deelnemer vermelden welke avond en welk bloemstuk hij of zij gaan 
maken. Opgeven kan via mail naar blommerie-kim@hotmail.com.

Gastouders gezocht

Van woensdag 6 april tot donderdag 2 juni 2016 nodigt de Werkgroep 
Rusland Kinderhulp opnieuw 30 kinderen uit zuidoost Wit-Rusland uit voor 
een verblijf in (de omgeving van) Koekange, Ruinerwold en Ruinen. Ook in 
2013, 2007, 2003 en 2000 zijn er groepen kinderen geweest.
De kinderen blijven acht weken in Nederland en gaan overdag naar school 
in Koekange, waar de Prins Johan Frisoschool gastvrij een lokaal ter beschik-
king stelt. Zij krijgen les van de meegereisde onderwijzeressen. Tenminste 
een van deze onderwijzeressen spreekt goed Engels.
Voor deze kinderen zoeken wij gastgezinnen, die de kinderen een gastvrij 
thuis willen bieden. De kinderen zijn 9, 10 of 11 jaar oud. Wanneer er vraag 
naar is, wordt na schooltijd opvang geregeld voor de kinderen. Voor de kin-
deren worden diverse activiteiten georganiseerd, zodat zij veel mooie herin-
neringen mee terugnemen naar huis.
Op onze informatieavonden wordt uitleg gegeven over het hoe en waarom 
en u heeft gelegenheid om vragen te stellen. Ook wordt uitgelegd wat u als 
gastouder voor een kind kunt betekenen.

De data zijn:
-woensdag 7 oktober in de kantine van Sporthal De Marse te Ruinen
-donderdag 8 oktober zijn wij aanwezig met een informatiestand bij de afslui-
ting van de kinderboekenweek op de Prins Johan Frisoschool in Koekange.
Aanvang 20.00 uur, de koffie staat klaar vanaf 19.45 uur. Afsluiting rond 
21.30 uur. U bent van harte welkom om u geheel vrijblijvend te oriënteren!     

Ook kunt u contact opnemen via srkkoekangeruinerwold@gmail.com of tele-
fonisch bij Rianne Kreuze tel. (0522) 452249 of Jan Oosting (0522) 480219.
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ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

Uit in eigen dorp: Koekanger Concerten

We gaan naast de vertrouwde vrijdagavonden nu ook op zaterdagen concer-
ten organiseren. We hopen daarmee nog meer mensen te verleiden om naar 
onze concerten te komen. 

10 oktober The Fearless Goat Hunters:  Rectificatie
In de vorige Koegang stonden onjuiste toegangsprijzen. De juiste prijzen 
staan onderaan dit bericht. Dit drukt hopelijk de pret niet. Het wordt een 
heerlijk avondje Ierse en Schotse folk!

21 november Drents Klezmer Trio
De in de Jiddisje taal (van de Joden uit Oost Europa) gezongen liederen zijn 
onovertroffen in hun melancholische ondertoon. 

Hapje eten vooraf? Daghap met welkomstdrankje bij Eetcafé de Brouwmeester 
en concert samen voor maar € 21,-. Wilt u gebruik maken van dit aanbod 
dan kunt u dat tot 1 dag van tevoren reserveren bij Eetcafé De Brouwmeester 
telefoon: 0522 451 887.

Aanvang van de concerten 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur
Entree inclusief koffie/thee is € 10,- Kinderen t/m 12 jaar € 5,-
Informatie en reserveringen bij Sonja Verkaik: 0522 451933/ 0612040953

 Koekanger Concerten

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
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Greppeltocht 2015

Ook dit jaar organiseert de activiteiten commissie van dorpshuis de Schakel 
weer een GREPPELTOCHT en wel op 7 november 2015!
Voor degene die nog niet weet wat het inhoudt:

Wat is een greppeltocht precies?
In groepjes van 4 of 5 personen krijg je een route mee en deze route moet je 
zo snel mogelijk afleggen, maar… op deze route bevinden zich posten waar 
je een vraag kunt krijgen of een opdracht moet uitvoeren.
Dit moet alleen wel ongezien gebeuren! Want op de route rijden auto’s (“spot-
ters”) die de groepen moeten proberen te pakken.
Als een groep door een “spotter” wordt gezien moet ze mee in de auto en 
wordt ze een stuk op de route weer teruggezet. 
De groepen, die het snelste weer terug zijn, hebben natuurlijk de eer gewon-
nen en een hele leuke prijs! 

Voor wie is de greppeltocht?
De greppeltocht is voor iedereen vanaf 12 jaar (voortgezet onderwijs) tot 
rollatortijd. Ben je nog geen 16 jaar neem dan een schriftelijke toestemming 
mee van je ouders dat je mee mag doen. 
Men moet zich opgeven in groepjes maximaal 5 personen. 
Doe dus mee als buurt, familie, vrienden, kennissen, keet ……
Het is ook zeer geschikt als teambuilding voor een bedrijf, of vereniging
Start & Finish:
7 november om 19:30 uur gaan we van start vanuit dorpshuis de Schakel. 
Hier eindigt de route ook. Na afloop van de greppeltocht kan er nog gezel-
lig worden nagezeten. Op vrijdag 13 november wordt de uitslag bekend 
gemaakt.

Infoavond
Wij houden op 28 oktober een informatieavond en alleen deze avond 
kan je je als groep opgeven. De kosten zijn € 5,00 per persoon (inclusief 
consumptie en wat lekkers). Dit moet ook deze avond betaald worden. 
Deelname is voor eigen risico. Zaklantaarns mogen mee en wees erop voor-
bereid om vies te worden, greppels zijn nou eenmaal niet schoon.
Voor ieders veiligheid zal er van iedere groep een 06-nummer genoteerd 
worden, en ook zal er een nummer van ons afgegeven worden aan elke 
groep. Er zal een eindtijd vastgesteld worden, waarna de niet gearriveerde 
groepen opgehaald zullen worden.
Dus tot ziens op de infoavond 28 oktober en anders tot 7 november!

De activiteiten commissie van dorpshuis de Schakel



12

Aandacht geeft kwaliteit

Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP  Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag- vrijdag , ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond

Wist u dat u naast overnachten en kamperen 
ook uw verjaardag of ander feestje  

bij ons kunt vieren? 
In een gezellige, ongedwongen ambiance. 

(en geen drukte thuis) 
Vraag naar de mogelijkheden. 

De Moréne Hoeve 
Panjerdweg 1, Koekange 

Tel. 06 10169227 
www.morenehoeve.nl 
info@morenehoeve.nl 

Wist u dat u naast overnachten en kamperen 
ook uw verjaardag of ander feestje  

bij ons kunt vieren? 
In een gezellige, ongedwongen ambiance. 

(en geen drukte thuis) 
Vraag naar de mogelijkheden. 

De Moréne Hoeve 
Panjerdweg 1, Koekange 

Tel. 06 10169227 
www.morenehoeve.nl 
info@morenehoeve.nl 

Wist u dat u naast overnachten en kamperen 
ook uw verjaardag of ander feestje  

bij ons kunt vieren? 
In een gezellige, ongedwongen ambiance. 

(en geen drukte thuis) 
Vraag naar de mogelijkheden. 

De Moréne Hoeve 
Panjerdweg 1, Koekange 

Tel. 06 10169227 
www.morenehoeve.nl 
info@morenehoeve.nl 

Landgoed “Welgelegen”
Van harte welkom voor:
• een bezoek aan ons blikmuseum.
  Geopend elk weekend in de 

maanden juni, juli en augustus.
 Groepen op afspraak.

•  een feestje, verjaardag, iets anders 
te vieren of vergaderen, in de 
‘Hooiberg’.

• logies met ontbijt
• minicamping
• pensionstalling voor paarden

Kortom “Welgelegen” meer dan een 
bezoek waard!

Bezoek ook: www.welgelegen.com

Fam. Bout
Prinsesseweg 8, 7958 RT Koekange
tel. 0522-451771  info@welgelegen.com

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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Proef met wekelijks legen gft-containers in De Wolden
Extra ledigingen in de herfst en minder in de winter

Deze herfst gaat gemeente De Wolden, als proef, de groente-, fruit- en tuinaf-
valcontainer wekelijks legen. In de wintermaanden, januari en februari, leegt 
de gemeente de container nog maar één keer per vier weken. Deze proef 
start in de week van 12 oktober. Het wekelijks legen van de gft-container 
eindigt in de week van 14 december. Wethouder Jan van ’t Zand: “We willen 
onze service aan inwoners vergroten, om het gemakkelijker te maken het 
afval gescheiden aan te bieden”. In 2020 wil de gemeente 75% van het afval 
gescheiden inzamelen.

Blad in de gft-container
Uit ervaring blijkt dat in de herfst veel huishoudens meer tuinafval hebben 
dan in de rest van het jaar. Ook blijkt uit de praktijk dat de gft-container in 
de winter nauwelijks aan de weg staat.

Wethouder Jan van ’t Zand: “We willen onze service vergroten om te voor-
komen dat inwoners hun tuinafval, zoals bladeren, in de restafvalcontainer 
gooien. Het verwerken van restafval is voor de gemeente drie maal zo duur 
als het verwerken van gft-afval. Ook het geld dat we besparen op het aantal 
ledigingen in de winter zetten we daarom in voor de extra ledigingen in 
de herfst. Ik wil iedereen oproepen om het tuinafval in de gftcontainer te 
gooien.”

Gratis tuinafval storten
Vanaf 1 oktober kunnen de inwoners ook gratis hun tuinafval afgeven bij 
de milieustraat in Zuidwolde. Voor het afgeven van het tuinafval leidt de 
gemeente de brenger om de wachtrij voor het stortbordes heen. Inwoners 
kunnen het tuinafval rechtstreeks storten in een zogeheten stortbunker. Het 
gratis storten van tuinafval geldt niet voor het mobiele afvalbrengstation dat 
maandelijks in Ruinen wordt opgesteld.

Evaluatie proef
Na de winter evalueert de gemeente deze proef. Mocht het resultaat positief 
zijn, overweegt de gemeente om ook de volgende jaren de gft-container 
vaker te legen zowel in het voorjaar als in de herfst en minder in de winter.

Meer informatie
De extra inzamelingen van het gft-afval zijn opgenomen in de afvalkalender 
van de gemeente die te raadplegen is via De Wolden-app of via dewolden/
nl/afval.
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15 jaar tuinkring/het jubileumfeest

Op het mooie erf van Adrie en Menno 
was ons tuinfeest gepland.
Met amuses en een drankje werden 
we welkom geheten terwijl de zon 
heerlijk scheen.
Door het maken van een leuke en  
grappige puzzeltocht door de tuin 
was de sfeer meteen ontspannen en 
werd er gediscussieerd over smaken, 
plantennamen en namen van ezels.
In de sfeervol ingerichte tent (met terrasverwarming) luisterden we naar de 
muziekgroep ZOe’. Iedereen heeft zitten genieten van de 2 dames met mooie 
stemmen en hun liefdesliedjes.
Het buffet van Exotickitchen stond inmiddels al klaar, dus konden we heerlijk 
eten met achtergrondmuziek en later swingmuziek, (zelf opgenomen) zodat 
de stemming er goed in kwam.
Ook de weergoden waren ons redelijk goed gezind: een enkele bui maar 
geen rukwinden.
Deze avond zal in onze herinnering blijven als een feest met allemaal tuin-
liefhebbers die naast deze hobby ook fijne gesprekken met elkaar voeren 
over andere onderwerpen.
Tot over 5 jaar als we 20 jaar bestaan!
Wil je meer weten over onze activiteiten en lid worden van de tuinkring 
Koekange kijk dan op www.tuinkringkoekange.com.

Kruising Eggeweg/Eggedijkje

Tijdens de jaarvergadering van de Belangenvereniging Koekange en omge-
ving is de verkeerssituatie van de kruising Eggeweg/Eggedijkje naar voren 
gebracht. Bewoners vinden de verkeerssituatie onoverzichtelijk en daar-
door onveilig. Het valt onvoldoende op dat het een gelijkwaardige kruising 
is waarbij het verkeer van rechts voorrang heeft. De Belangenvereniging 
heeft de verkeerssituatie onder de aandacht gebracht bij de gemeente. De 
gemeente heeft de verkeerssituatie bekeken en heeft besloten om de krui-
sing Eggeweg/Eggedijkje te veranderen in een voorrangskruising. Het ver-
keer op de Eggeweg krijgt weer voorrang. De gemeente gaat de belijning op 
de kruising aanpassen. De Belangenvereniging is van mening dat dit besluit 
de verkeersveiligheid ten goede komt. 

Belangenvereniging Koekange en omgeving
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

  

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 
  

 

 

  

Engelse	  Bijlessen	  
Hebben	  uw	  kinderen	  hulp	  met	  Engels	  nodig?	  

Leer	  Engels	  van	  een	  Engelsman	  

John	  Marriott	  is	  een	  ervaren	  docent	  die	  bij	  u	  in	  de	  
buurt	  woont.	  

	  

John	  geeft	  met	  succes	  individuele	  bijlessen	  aan	  
middelbareschool	  leerlingen	  uit	  de	  buurt.	  

Hij	  behandelt	  ieder	  aspect	  van	  de	  Engelse	  taal	  en	  
zorgt	  ervoor	  dat	  zij	  klaar	  zijn	  voor	  hun	  

proefwerken	  en	  examens.	  

	  

John	  geeft	  ook	  privélessen	  en	  conversatielessen	  
aan	  volwassenen.	  

	  

Contact	  en	  informatie:	  

John	  Marriott	  	  0528	  251305	  
johnmarriott@home.nl	  

	  

Weerwilleweg 1         Koekange
info@garage-gritter.nl         T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

•	In-	en	verkoop
•	Onderhoud
•	Reparatie

Neem	eens	een
	kijkje	op

onze	website	vo
or	een

groot aantal occasions!

•	Airco	service
•	Automatische	
	 transmissie	spoelen
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Zorgen voor een partner, familielid of vriend verdient een 
bloemetje!

Dinsdag 10 november 2015 is het mantelzorgdag in De Wolden. Op deze 
dag zet De Wolden mensen die zorgen voor hun partner, een ouder, kind, 
familielid, vriend of kennis in het zonnetje. Deze zorg is meer dan de gebrui-
kelijke hulp die mensen elkaar geven. We noemen deze zorg ‘mantelzorg’ en 
de mensen die de zorg geven ‘mantelzorgers’.
Wethouder Mirjam Pauwels geeft aan dat mantelzorgers het vaak als van-
zelfsprekend ervaren om iemand uit zijn of haar omgeving te helpen. “Als 
gemeente willen we extra waardering tonen voor deze groep mensen. Hun
belangeloze inzet is van onschatbare waarde.”
Om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken roept De Wolden, samen met 
Steunpunt Mantelzorg en Contactpunt Mantelzorg De Wolden, inwoners op 
om mantelzorgers op te geven, maar ook mantelzorgers om zichzelf op te 
geven. Zij krijgen op mantelzorgdag een boeket bloemen en een informatie-
pakket over ondersteuning aan mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers
Ook gaat speciale aandacht uit naar jonge mantelzorgers tot 24 jaar. Zij heb-
ben zorgen over een familielid en zorgtaken die niet bij de leeftijd passen. 
Jong mantelzorger zijn, overkomt je. Steunpunt Mantelzorg ondersteunt 
jonge mantelzorgers met advies en ook diverse leuke activiteiten. Zij ont-
vangen op mantelzorgdag een bioscoopbon.

Opgeven mantelzorger voor een bloemetje of bioscoopbon
Mantelzorgers opgeven kan door te bellen met Steunpunt Mantelzorg, T. 
(0528) 378 686 tussen 9.00 en 12.00 uur. Of door een e-mail te sturen naar
gerriederoo@welzijndewolden.nl. Opgave kan t/m maandag 2 november.

    
                
                

               
               
               
               

               
                 
 

              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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Opening Bomenproject op o.b.s. De Rozebottel  
 
Op maandagmorgen werd er een heuse boom 
geplant op het schoolplein van De Rozebottel. 
Elk jaar is er een groot natuurproject waar we als 
basisscholen aan mee kunnen doen. Dit keer staat 
het project in het teken van ‘Bomen’. 

De jongste en oudste leerlingen, Bram en Rick, heb-
ben samen onder het toeziend oog van alle leerlin-
gen een boom gepland. Het startschot is daarmee 
gegeven. We werken de komende tijd over bomen 
en natuurlijk nemen we de Kinderboekenweek 
ook mee. Op donderdag 15 oktober sluiten we het af met een 
gezellige kijkavond. Van 17.00-18.00 uur staan de deuren van de school 
open en bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in onze school. 

Bent u een buur van ons, 
bent u gewoon nieuwsgie-
rig of hebt u kinderen en 
wilt u eens sfeer komen 
proeven? U bent van harte 
welkom om eens infor-
meel rond te snuffelen. 
Dan kunt u ook onze nieu-
we boom bewonderen. 

Wij hopen over een aantal 
jaren (10 of 20?) te kunnen 
genieten van de schaduw 
van deze boom!

Noordeinde 9         7941 AS Meppel         T 0522 24 50 21         info@kremeruitvaartzorg.nl    

www.kremeruitvaartzorg.nl

KREMER
uitvaartzorg

Annerie
HET AFSCHEIDSHUIS 

Meppel
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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

Duofiets
Wilt u ook graag fietsen maar lukt dat niet meer alleen? Gebruik dan de duo-
fiets. Er zijn genoeg vrijwilligers die met u willen fietsen.
Wilt u de fiets bespreken, bel dan tussen 17.00 en 19.00 uur met Trea ten 
Kate, tel.: 451829 of 06-14758609. Veel fietsplezier!

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
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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

In format ie



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 21 oktober 2015
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 15 oktober 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  7 okt. De Koegang nr. 19
  8 okt. PCOB; Ds. S. Groen, De Levensloop van de mens
  9 okt.   Hersengymnastiek in de Veldhoek 20.00-01.00 uur
10 okt. Boerenblond
10 okt. Koekanger concert; The Fearless Goat Hunters - 20.00 uur
11 okt. Schoolgezinsdienst - kerk Koekange - 9.30 uur
13 okt. Meditatie Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
13 okt. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
14 okt. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
15 okt. Klankmeditatie - De Veldhoek Koekangerveld 10.00-11.30 uur
15 okt. Kijkavond De Rozebottel - 17.00-18.00 uur
16 okt.  Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - www.welgelegen.com
16 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
16 okt. Streektaalstried - De Karstenhoeve Ruinerwold - 20.00 uur
16 okt. Dorpshuis de Schakel bar open 20.30 uur
20 okt.   Jaarvergadering Vitesse’63 - Kantine - 20.30 uur
21 okt. De Koegang nr. 20
23 okt. Verhalen rond de Kachel - Welgelegen
23 okt. Statiegeldactie SRK - bebouwde kom Koekange -  v.a. 17.00 uur
27 okt.    Energiecafé, op weg naar een energieneutraal Koekangerveld! 19.30-

22.00 uur
28 okt. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
28 okt. Informatieavond Greppeltocht
29  okt. Klankmeditatie - De Veldhoek Koekangerveld 10.00-11.30 uur
30 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  3 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  4 nov. De Koegang nr. 21
  7 nov. Greppeltocht - start dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
10 nov. Meditatie Eggeweg 52 - 11.00-12.00 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


