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Luchtballon boven Koekange
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
11 sept. 11.00 uur Ds. v Rijswijk 
 15.30 uur Ds. Jagersma Hoogeveen
18 sept. 11.00 uur Ds. RM Meijer Meppel
 15.30 uur Ds. v Rijswijk 

Gereformeerde kerk, Berghuizen
11 sept. 9.30 uur Mw. ds. A.M. v.d. Wetering Epe feest Ruinerwold
18 sept. 9.30 uur Ds. J.W. Muis  start zondag

Protestantse Gemeente Koekange
11 sept.  9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  HA
18 sept. 9.30 uur Dhr. B. Wiegman Assen 

Kerkdiensten

Warm of koelvers thuisbezorgd vanuit de 
keukens in Ruinen, Havelte en Dwingeloo. 

 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 1x in de week of iedere dag,  
 zonder abonnement. 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

 
Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

www.zzwd.nl 
Maaltijdservice Thuis 
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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 sleedoornpage
De zomer begint toch wel een beetje aan haar eind te komen dit jaar. Dat is 
onder andere te merken aan het feit dat het aantal vlinders aan het afnemen 
is. Deels omdat ze aan het wegtrekken zijn, sommige vlinders zijn immers 
trekvlinders, overeenkomstig trekvogels. Een ander deel maakt zich als ei, 
pop of vlinder al op voor de winter. Vaak goed verstopt, zodat potentiële 
belagers ze lastig kunnen vinden.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de spreekwoordelijke regel. Een daarvan 
is de sleedoornpage, die omstreeks deze periode als vlinder actief is. Het is 
een zeldzaam insect, die op slechts enkele plekken in Nederland voorkomt. 
Een paar van die plekken zijn in de buurt van Koekange, want een plek 
bevindt zich in de buurt van Zuidwolde, de andere in de buurt van Steenwijk. 
Verder op een paar plekken in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant 
en Zuid-Limburg. Daar komt bij dat deze vlinder een relatief verborgen 
levenswijze heeft. Ze brengen veel tijd door in de kruinen van bomen, wat 
hun zichtbaarheid niet ten goede komt.
De sleedoornpage is niet moeilijk te herkennen, mocht je hem tegenkomen. 
De binnenkant van zijn amper twee centimeter lange vleugels is donker-
bruin, waarop bij het vrouwtje nog een oranje vlekje zit. De buitenkant is, in 
tegenstelling tot veel andere vlinders, het meest kleurrijk. Die is lichtbruin 
tot oranje met een oranje band over de achtervleugel. Het meest opvallende 
en meest kenmerkende is een relatief groot “staartje” aan de achtervleugel.
Zoals al vermeld brengt de vlinder veel tijd door in de kruinen van bomen. 
Die staan dan meestal in sleedoornstruwelen, houtwallen of bosranden. 
Maar het schijnt dat deze vlinder zijn terrein ook naar tuinen aan het ver-
schuiven is, zelfs in stedelijke gebieden. Maar om hem te vinden, is het 
beter op zoek te gaan naar de eitjes. Die zijn vrijwel altijd afgezet op de 
sleedoorn, een veel voorkomende struik in Nederland. De enigszins platte 
en witte eitjes lijken op een soort golfballetje en zijn te vinden in de oksels 
van de sleedoorntakken.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Telefonisch bestellen altijd 
mogelijk: 06 42 96 8000

Afhalen en bezorgen buiten 
openingstijden in overleg.

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur

Kosterweg 6, 7949 AM Rogat

Damesgym

Dinsdag 6 september begint de gymclub voor 55+ weer.
Het belangrijkste doel van gymnastiek is beweeglijk blij-
ven. De oefeningen zijn er op 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 oefenin-
gen in groepsverband is dat erg gezellig, dus mensen 
schroom niet en kom eens een kijkje nemen op dinsdag-
morgen van 9 tot 10 uur in ons Dorpshuis “de Schakel”.
 

Gym voor ouderen uit Berghuizen en Koekange

Na een rustperiode van 4 maanden starten we woensdag 7 september weer 
met gym voor ouderen uit Berghuizen en Koekange.
De lessen worden gegeven in dorpshuis de Bargen in Berghuizen op woens-
dagen van 9.30 tot 10.15 uur.
Deze lessen zijn uitermate geschikt voor ouderen die hun conditie op peil 
willen houden en zo baat hebben bij de wekelijkse oefeningen.
De lessen zijn zowel voor dames als voor heren, dus echtparen zijn ook 
welkom.
Na afloop van de les zitten we gezamenlijk nog even in de kantine uit te 
rusten met koffie en heel veel verhalen.
Informatie: Herna Mulders, Tel. 0522 451865.

Sport
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Koekanger Huisconcert
 
Anneke Spin woont op het mooie  buiten ‘De Wildhof’ en het leek haar een 
goed plan om samen met Ellen SteffersDekker een huisconcert te organise-
ren. 
Zij vormen samen de Organisatie Concerten Masterstudenten Conservatoria.

Huisconcert op De Wildhof met het Arensky Strijkkwartet.
Dit strijkkwartet van ”viool, altviool en twee celli” is een bijzondere bezet-
ting. De 4 masterstudenten die dit Kwartet vormen, komen van verschillende 
conservatoria. Zij spelen werken in verschillende bezettingen o.a: Frans 
Schubert: Trio 581- Satz in B; Johan Sebastian Bach: solo viool/cello een 
suite en een pavane; Carl Friedrich Abel: Cello en altviool- een duo; Henri 
Vieuxtemps: Altviool- capriccio; Anton Arensky: Strijkkwartet nr. 2 in a opus 
35 voor viool, altviool en twee celli.
Ellen SteffersDekker vertelt verbindende verhalen.

Datum: Zondag  25 september       
Aanvang: 15.00 uur, welkom vanaf 14.30 uur
Entree: € 15,- incl. consumptie
Adres: Eggeweg 28, Koekange
Reserveren voor 20 september: annekespin@hetnet.nl, tel. 06 29554005.

Tel. 06 - 134 717 84

  Electra
  Water

  Gas
  CV

  Dak/Zink
  Aardwarmte

Zonne energie

* 
*

*
*

*
*

* Nen 3140 Keuring*
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Bouwbedrijf KRALE v.o.f.

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

 
 

  
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

VOEDING ALS MEDICIJN
Heb jij last van:
• Verhoogde bloeddruk
• Verhoogd cholesterol
• Schommelende bloedsuikerspiegel
• Vermoeidheid
• Prikkelbaredarmsyndroom
• Huidproblemen
• Overgewicht
• Candida

IK KAN JE HELPEN! 
Met advies en persoonlijke 
begeleiding. Kijk voor meer 
informatie op mijn website 
of bel voor een afspraak.

Annemieke Meester
Koekangerdwarsdijk 2
(0522) 452021

WWW.MEESTERVOEDINGSADVIES.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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Blokfluit voor kids bij De Bergklanken 
 
Gaat uw kind naar groep 4 of 5? Dat is een mooie leeftijd 
om met muziek te beginnen. Het is bewezen dat muziek 
slimmer maakt. Bij de Bergklanken leer je in één seizoen de 
beginselen van de muziek! 

Samen muziek maken op de blokfluit, spelenderwijs noten 
en ritmes leren lezen, zingen, luisteren naar muziek en 
kennismaken met allerlei muziekinstrumenten. 
De 1e les is op 15 september van 17.30-18.15 uur in Dorpshuis De Barg’n 
in Berghuizen. 

Opgave en/of informatie bij Emiek Kasimier, 0522-451866, emiek@kasimier.nl.
Doe je mee? Van harte welkom!

                                                                                     

                        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedicure Praktijk Jomas 
 
Sabine ter Meer 
Dorpsstraat 84 
7958 RR Koekange 
pedicurepraktijkjomas@gmail.com

 06-15102936
 

 
 
Voetverzorging 

Bodysugaring 
 Voetmassage 

   Gelpolish 
 
 
 

 

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



8

Dorpsstraat 33  Koekange 

Tel. 0522-451252

www.schilders.koekange.com

Voor al uw buiten- 
en binnenschilderwerk

wandafwerking
plaatsen van isolerende 

beglazing

Vraag vrijblijvend prijsopgave
6% BTW-tarief

06-12362374 / 06-50938266
 schilders@koekange.com

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

CCK presenteert: Hanneke Rouw speelt Bach

Op 1 oktober speelt celliste Hanneke Rouw 2 cello suites van Bach in de 
Koekanger kerk. 
Een suite is een werk dat uit meerdere delen bestaat; in de tijd van Bach 
waren dit hofdansen. Bach schreef 6 suites voor cello solo. Het bijzondere 
aan deze suites is dat  melodie en harmonie zo met elkaar verweven zijn dat 
de cello ‘zichzelf begeleidt’. 
De Bachsuites worden tot de grootste werken gerekend die voor de cello 
geschreven zijn. Een buitenkans dat u dit nu ‘om de hoek’ kunt gaan beluis-
teren. 
Hanneke Rouw is op achtjarige leeftijd begonnen met cello spelen. Op haar 
zestiende jaar won ze een eervolle vermelding op het Prinses Christina 
Concours. Ondanks haar passie voor de cello is Hanneke microbiologie 
gaan studeren in Wageningen. Na haar afstuderen heeft ze besloten om 
alsnog voor de cello te kiezen. Hanneke heeft gestudeerd bij Martijn Vink 
aan de Luca School of Arts in Leuven. Website: www.hannekerouw.com 
Aanvang van de concerten 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Entree inclusief koffie/thee is € 7,50 Kinderen t/m 12 jaar € 2,50,-
Informatie en evt. reserveringen bij Sonja Verkaik: 0522 451933/0612040953

 Koekanger Concerten
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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 

- 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

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Steeds vaker is uw website het eerste contact met uw toekomstige klant. 

Een goede verzorging van uw website is dan ook van essentieel belang voor een goede eerste indruk.

Wij maken websites op maat, passend bij uw huisstijl.

U kunt bij ons terecht voor al uw gedrukte, maar ook voor al uw digitale communicatie. W
e

b
d

e
si

g
n
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ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

Eggeweg 30  
7958 PL  Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

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

Meer dan 30.000 Vrijwilligers in actie tegen spierziekten 
Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds gaat 11 september van start
Van 11 t/m 17 september start de collecteweek voor het Prinses Beatrix 
Spierfonds in Koekange. In één week gaan ruim 30.000 vrijwilligers op pad 
om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Het 
is de grootste jaarlijkse actie voor de 200.000 mensen met een spierziekte 
in Nederland. 
“Het fonds bestaat dit jaar 60 jaar. Onze collecte is al 59 jaar een gewaardeerde, 
anonieme en makkelijke manier om te geven aan onderzoek naar spierziekten. 
Het is een eenmalige gift en Je kunt zelf beslissen hoeveel je in de bus doet.  
Naast de collecte aan de deur zet het fonds dit jaar ook de digitale col-
lectebus in. Deze biedt de mogelijkheid om naast huis-aan-huis in je 
eigen wijk, ook van vriend-tot-vriend te collecteren via mail en social 
media. We hopen dit jaar natuurlijk weer op een mooie collecteopbrengst.  
In 60 jaar hebben we samen met onze vrijwilligers al veel bereikt, maar ons 
werk is na 60 jaar nog steeds hard nodig,” aldus Joanna van Drongelen, 
hoofd collecte- en vrijwilligersorganisatie bij het Prinses Beatrix Spierfonds.
Onze lieve en dappere ambassadeur Joey heeft begin dit jaar op 7 jarige 
leeftijd de strijd tegen zijn spierziekte verloren. Kom ook in actie tegen 
spierziekten en geef aan de collectant bij u in de buurt. En mist u de collec-
tant, geen probleem, SMS SPIER aan 4333 en doneer eenmalig € 1,50 voor 
wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.
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Kinderdagopvang Ot en Sien 
opent een 2e locatie in De Wijk

Op 3 oktober opent Kinderdagopvang Ot 
en Sien in een unieke locatie haar deuren 
aan de Commissieweg 25a (voormalig 
De Boerderij) in De Wijk. 

Jan & Carolien zijn 7 jaar geleden begon-
nen als eigenaren van Kinderdagopvang 
Ot en Sien in Staphorst. In een mooie 
Staphorster woonboerderij ontfermen zij 
zich over de kinderen die in alle ruimte 
heerlijk kunnen spelen in een huiselijke sfeer. Jan staat als man op de groep 
samen met begeleidsters en Carolien doet alle administratie. Hier willen zij 
kinderen een veilige en warme plek bieden waar zij zich op hun eigen wijze 
kunnen ontplooien. Binnen wordt het huiselijk en gezellig ingericht, en bui-
ten is volop ruimte om te spelen, klimmen, voetballen en schommelen. 
Thuis voelen bij Ot en Sien dat is ons credo! Ruimte voor ontwikkeling, knut-
selen, muziek, spelend leren en aandacht op maat en professionele bege-
leiding met ruime ervaring. Respect hebben voor elkaar daar gaat het om. 
Door Jan zijn werkervaring zijn ook kinderen met een geestelijke beperking 
welkom. Elk kind is immers uniek! 
Kinderdagopvang Ot en Sien is ook zeer geschikt voor ouders met wisselen-
de werktijden en dagen zonder daar meer voor hoeven te betalen. Daarnaast 
worden alle BSO kinderen uit de gemeente De Wolden kosteloos gehaald en 
gebracht van en naar school. 

Maandag 3 oktober om 16.30 uur is de officiële opening, waar u van harte 
welkom bent om te komen kijken.
Kinderdagopvang Ot en Sien biedt dagopvang, voor- en naschoolse opvang. 
Daarnaast bemiddelen wij als gastouderbureau. We zijn elke werkdag 
geopend van 07.00-19.00 uur. 
Hecht u waarde aan huiselijkheid, lage drempels en opvang op een unieke 
locatie? Bent u op zoek naar een opvang die echt flexibel is, waar de uur-
prijs voor elk contract gelijk is? Dan is Kinderdagopvang Ot en Sien de juiste 
keuze. 
Wilt u meer weten kijk dan op onze website www.kinderdagopvangotensien.
nl of bel met 06- 576 45 293. 
We hopen u te mogen begroeten op maandag 3 oktober.
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

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

slagter
TECHNIEK
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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

Wandel 30 september met burgemeester De Groot 
in Koekange

Voor de zevende keer op rij organiseert De Wolden, dit jaar met medewer-
king van Belangenvereniging Koekange e.o., de jaarlijkse wandeling met de 
burgemeester. De wandeling start op vrijdag 30 september om 15.00 uur bij 
het dorpshuis ‘De Schakel’ en laat u de mooie plekken van Koekange zien. 
Iedereen die nieuwsgierig is naar Koekange of vragen, tips en adviezen voor 
burgemeester Roger de Groot heeft, is van harte welkom.

Van gedachten wisselen 
Burgemeester Roger de Groot: “Ieder jaar krijg ik tal van goede tips tijdens de 
wandeling. Ook is de wandeling bij uitstek geschikt om samen over ideeën 
na te denken. Ik merk dat steeds meer inwoners zelf het initiatief nemen in 
hun eigen leefomgeving. Hier ben ik erg blij mee.”

Locatie en tijd 
Wie in een informele sfeer met de burgemeester wil spreken en wil genieten 
van een prachtige wandeling is welkom op vrijdag 30 september vanaf 14.30 
uur bij het dorpshuis ‘De Schakel’, Prinses Margrietlaan 1 in Koekange. De 
wandeling start om 15.00 uur en heeft een lengte van ongeveer 5 kilometer.
Aanmelden kan tot vrijdag 23 september via communicatie@dewolden.nl.
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Te koop,  gevonden e .d .

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

Duofiets (let op: gewijzigd tel.nr!)
Wilt u ook graag eens fietsen maar lukt dat 
niet meer alleen? Maak dan gebruik van de 
duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers die 
graag een keer met u willen fietsen. Voor 
het bespreken van de fiets kunt u bellen 
met de “fietstelefoon” 06 23 28 08 08 zo 
mogelijk tussen 11.00 en 12.00 of  tussen 
18.00 en 19.00 uur! Coördinator: Sonja 
Verkaik. Veel fietsplezier!

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

Warm of koelvers thuisbezorgd vanuit de 
keukens in Ruinen, Havelte en Dwingeloo. 

 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 1x in de week of iedere dag,  
 zonder abonnement. 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

 
Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

www.zzwd.nl 
Maaltijdservice Thuis 

Gezocht: 
huishoudelijke hulp
Wij zijn op zoek naar 
een leuke enthousiaste 
huishoudelijke hulp voor 
ca. 4 uur per week.
Voor meer info bel met 
06-23706184
Familie Vetketel
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Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB Koekange
Tel. 0522-451236 (spoed, assistente en herhaalmedicatie via keuze-menu)
Website: www.koekange.praktijkinfo.nl (ook voor e-consult en herhaalmedicatie)
De praktijk is dagelijks geopend van 8-17 uur.
De apotheek is dagelijks geopend van 8-12 uur en van 15-17 uur. Pauze van 
10.15-10.30 uur.
Aanvragen herhaalmedicatie kan via de website, de receptenlijn en de brie-
venbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze voor 15 uur aangevraagd is ligt 
deze de volgende werkdag vanaf 11 uur voor u klaar.

Stichting Kleine Nodenhulp Maaltijdvoorziening
Koekange R. Kraal tel. 0522-451224 - De Wijk R. Klomp tel. 0522-442964

Elkenain Bewindvoering geeft rust aan mensen die door omstandigheden 
hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. 
Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.

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.

Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)

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 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

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 september 2016
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 15 september 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  7 sept. De Koegang nr. 17
  7 sept.  Koersbal - Welzijn voor Ouderen - 13.45 uur
  7 sept.  Start Kruisjassen - De Schakel - 19.30 uur
  9 sept. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
15-18 sept. Smikkelen en bikkelen, Culinaire fietstocht Zuidwolde
16 sept. Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
17 sept. Woldenestafette
20 sept. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
21 sept. De Koegang nr. 18
23 sept. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
24 sept. Burendag
24-25 sept. Smaakmakersfestival
25 sept. Koekanger Huisconcert - Eggeweg 28 - 15.00 uur
27 sept.  Tuinkring Koekange gaat “moestuineten”, bereiden en smullen bij 

Deli en Cor
30 sept. Jaarlijkse wandeling met de burgemeester - start De Schakel - 15.00 uur
  1 okt. Concert - Koekanger kerk - 20.00 uur
  5 okt. De Koegang nr. 19
  7 okt. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur 
11 okt. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
21 okt. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
14 okt. Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
28 okt.  Tuinkring Koekange ruilbeurs bij Griet - zie tuinkringkoekange.com
  1 nov.  Klaverjas competitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
 4 nov. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 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 - 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


