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Maisoogst is weer in volle gang.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
  9 okt. 11.00 uur Leesdienst 
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk 
16 okt. 11.00 uur Ds. v. Rijswijk 
 15.30 uur Ds. Kruidhof Nieuwleusen

Gereformeerde kerk, Berghuizen
  9 okt. 10.00 uur Ds. J.W. Muis
16 okt. 10.00 uur Ds. J.W. Muis

Protestantse Gemeente Koekange
  9 okt. 9.30 uur  Ds. H.E.J. de Graaf  
16 okt. 9.30 uur  Mw. T. Koster Meppel 

Kerkdiensten

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

De Traan

Op vrijdag 28 oktober 2016 zal het feestkoor De Traan o.l.v. Jans Polling uit 
Borger optreden op de jaarlijkse culturele avond in het Ontmoetingscentrum 
De Havezate in de Wijk.
Een avond ‘’de Traan’’ betekent een aantal uren vol vrolijkheid en weemoed. 
U zult geboeid raken door hun manier van optreden en soms moet u huilen 
van het lachen. Kortom: een paar uur heerlijk ontspannen entertainment, 
zoals dat nog zelden geboden wordt!
Op maandag 26 september 2016 begint de kaartverkoop. Entreeprijs € 10.00 
p.p. bij TIP, de Havezate in de Wijk en bij de Spar (Koetsier) te Koekange. 
Komt allen.
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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 kamferalant

In het jaar dat Evert van Benthem zijn eerste Elfstedentocht won, kreeg ik 
van Staatsbosbeheer de opdracht voor een onderzoek aan de bomen langs 
alle snelwegen van Nederland. In dat voorjaar kwamen uit het hele land 
klachten binnen dat er veel bomen langs de snelweg voor een groot deel 
dood uitzagen. Hoe dichter bij het asfalt, hoe erger het probleem. 
Voor een eerste inventarisatie reed ik in zes dagen tijd alle snelwegen van 
Nederland af, bijna 3000 kilometer. De maanden daarna ging ik op specifieke 
stukken nogmaals langs, voor een nadere inspectie. Uiteindelijke conclusie 
was dat het strooizout, in combinatie met een lange droge en koude periode 
in februari, de oorzaak van het probleem was.
Nu mag je normaal gesproken niet stoppen langs de snelweg, maar vanwege 
het onderzoek was ik daarvan uitgezonderd. Uiteraard ging mijn aandacht 
uit naar de beschadigde bomen, maar sommige andere zaken vielen mij zo 
vlak langs het asfalt ook op. Bepaalde planten, die ik elders nauwelijks zag, 
kwamen daar veelvuldig voor. Zoals bijvoorbeeld muurpeper en Engels gras.
Hoe het tegenwoordig met de planten langs de snelweg gesteld is, weet ik 
niet. Zomaar stoppen mag niet en nu rij ik er meestal met een grote snel-
heid langs. Maar onlangs viel mij wel een bericht op de website van Nature 
Today op. Er is een nieuwe plantsoort langs de snelweg in opkomst. Het is 
de kamferalant en ik had er nog nooit van gehoord. In dat bericht was ook 
duidelijk waarom. Hij is vanuit de zuidelijke streken met behulp van het 
voorbij razende verkeer geleidelijk hier terecht gekomen.
De kamferalant is een eenjarige plant, die zich met zijn van pluis voorziene 
zaad makkelijk laat verspreiden. Hij doet het vooral goed op de zandgrond 
en hij is inmiddels ook al langs de A28 vanaf Zwolle richting het noorden 
gesignaleerd. Je moet wel geluk hebben, hij is amper een halve meter hoog 
en heeft kleine gele bloempjes. En vooral nu opletten, de plant bloeit laat in 
jaar, pas vanaf september. Oh ja, hij ruikt enigszins naar kamfer.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)



4

Tel. 06 - 134 717 84

  Electra
  Water

  Gas
  CV

  Dak/Zink
  Aardwarmte

Zonne energie

* 
*

*
*

*
*

* Nen 3140 Keuring*

Korfbalvereniging KIA

Zondag 25 september is het elek-
tronische scorebord van korfbal-
vereniging KIA officieel in gebruik 
genomen. Dankzij 3 sponsoren, 
Werktuigenvereniging Koekange, 
Garage Gritter en de Rabobank, staat 
er een prachtig scorebord op het korf-
balveld. Deze is door Hans Vetketel 
van de Werktuigenvereniging, Wij boe-
ren voor U, en Jan Anne Gritter van 
Garage Gritter officieel onthuld.
Zij werden natuurlijk in de bloemetjes 
gezet en onder het genot van een 
hapje en een drankje kon de wedstrijd 
KIA1-MV1 gevolgd worden, welke 
door KIA is gewonnen. Er is, mede door het mooie weer, nog lang nagepraat. 
Geweldig dat de boeren in Koekange, leden van de Werktuigenvereniging, de 
korfbalvereniging sponsoren. Ook Garage Gritter, die ook al alle teams van 
kleding en tassen heeft voorzien. Van de Rabobank, waar we mee hebben 
gedaan aan een actie, hebben we een financiële bijdrage ontvangen. Allen 
hartelijk bedankt. Wilt u ook eens komen kijken naar de wedstrijden of   vrij-
blijvend eens mee trainen? Kom dan op dinsdagavond naar het sportveld. 
Voor meer info kijk op www.kvkia.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

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

rwestert@kpnplanet.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, tuinaanleg en onderhoud

Woont u nu op een mooie plek 
waar u zo lang mogelijk wilt 
blijven wonen, maar wordt de 
tuin u wat teveel?

De lichte werkzaamheden zou 
u dan nog zelf kunnen doen en 
bijvoorbeeld het snoeien van 
de heg, de (fruit)bomen en 
heesters door mij laten
verzorgen.

Ik kom graag vrijblijvend langs 
om de mogelijkheden te 
bekijken.

Woont u nu op een mooie 
plek, maar wordt de tuin
u soms teveel? 
Bel gerust eens.
 
Ook voor het leveren van 
alle soorten beplanting.
Het najaar is een goede 
tijd om eens wat nieuws 
in de tuin zetten.

Halloweenparty

Kom - als je durft - op 28 oktober van 19.00 - ong. 22.30 uur naar dorpshuis 
de Schakel, want het is Halloween en dat gaan we vieren voor groep 5, 6, 
7, 8 van de basisschool.
Het mooist is als jullie allemaal verkleed komen!!
Kosten € 5,- incl. hapjes, drankjes en muziek. Daarna gaan we een (niet te 
enge) film kijken. Het is ongeveer om 22.30 uur afgelopen
Vragen?? Bel met 06 49020548

Activiteitencommissie van dorpshuis de Schakel
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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

 
 

  
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

______________________________________
_______________________

______________________________________
____

- 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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Speeltuinvereniging De Hommel – Koekange 

Dag Hommels! Nog even en dan is het herfstvakantie! Er staan 
weer leuke activiteiten op de kalender! 
Kinderen t/m groep 2 
Voor de kinderen t/m groep 2 is er op donderdag 20 oktober de poppen-
voorstelling ‘Worteltjestaart’ van Rita Keep in het dorpshuis. De voorstelling 
begint om 10 uur, om 11.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald wor-
den. Voor wat drinken en wat lekkers wordt gezorgd. Graag aanmelden per 
e-mail svdehommel@hotmail.com voor zaterdag 15 oktober. 
Groep 3 t/m 15-jarigen
De kinderen vanaf groep 3 gaan in de kerstvakantie naar de bioscoop. 
Nadere informatie over film, datum en tijdstip krijgen jullie per e-mail. 

Groeten, Het bestuur van Speeltuinvereniging De Hommel         

Bouwbedrijf KRALE v.o.f.

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUDWeerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

Goed nieuws!

Tussen 18 en 24 september gingen de collectanten van de Nierstichting in 
Koekange weer op pad. Collectanten horen nog wel eens:  “Alweer een collec-
te?” en dat is ook zo. Toch werd het mooie bedrag opgehaald van € 743.65. 
De inkomsten uit de collecteweek zijn essentieel voor de Nierstichting. 
Dit jaar was het thema: Dialyse houdt je in leven als je nieren niet meer 
werken, maar maakt je wereld klein. Daarom zijn de ambities van de 
Nierstichting groot. We maken de kunstnier klein. En we krijgen nierziekten 
klein. Elke bijdrage, groot of klein, maakt de wereld van nierpatiënten zoals 
Fabian weer groot. Daarom maakt uw inzet écht verschil.
Eén van de collectanten mochten we dit jaar een speldje overhandigen voor 
10 jaar collecteren voor de Nierstichting. Heel fijn als er trouwe collectanten 
zijn! Maar mocht u nu voor 1 jaartje willen collecteren? Weet dat u zich ook 
dan kan aanmelden bij Sonja Verkaik telefoon 0522451933 of mailen naar 
soverkaik@planet.nl. De collecteweek in 2017 is van 17 tot 23 september.
Gevers: hartelijk dank voor uw prachtige bijdrage en collectanten: jullie inzet 
was weer geweldig!

Namens de Nierstichting Sonja Verkaik
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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 

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 

op de minimarkt in Koekange

Nieuw!! Van de echte warme marktbakker

Heerlijke gevulde koeken
Groot formaat nu 8 voor 395

Grote krenten- of rozijnenwegge 
1900 gram 
nu van 6.95 voor 595

Ovenvers brood 
per stuk 140

oerbrood donker of licht 195
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Wandelvoetbal bij Vitesse’63 zoekt deelnemers

Vitesse’63 is in het voorjaar van 2016 begonnen met voetbal 
voor ouderen (ongeveer 57+). Graag willen wij er mee door-
gaan en daarom moeten er genoeg deelnemers blijven in de 
toekomst. Daarom deze uitleg en oproep en waarom u moet meedoen!

Leven lang voetbal
De meeste voetballers kunnen 
geen genoeg krijgen van het 
spelletje. Maar ook ouderen 
zonder voetbalverleden kun-
nen meedoen met wandelvoet-
bal (ook wel walking football 
of Old Stars voetbal genoemd). 
Wandelvoetbal is zoals het 
woord al zegt, voetbal zonder 

rennen. Ook hoge ballen zijn verboden. Wandelvoetbal is een leuke manier 
om in beweging te blijven en voor de sociale contacten.

Training
De training begint elke vrijdagmiddag om 14.00 uur met koffie-/theedrinken 
in de kantine van Vitesse’63. Daarna worden onder leiding van een deskun-
dige wandelvoetbaltrainer op het veld oefeningen gedaan en wordt er vaak 
een onderlinge partij gespeeld, alles zonder te rennen!

Meer info:
Erwin Kuiper, e-mail: penningmeester@vitesse63.nl of www.vitesse63.nl
Opgeven hoeft niet. U kunt gewoon komen kijken of direct meedoen!
Meer algemene informatie over deze voetbalvorm: www.oldstars.nl.

v.v.

63‚
ITESSE

Sport

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

Prinses Beatrix Spierfonds

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte 
in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het doel is om alle spierziekten 
de wereld uit te krijgen door middel van wetenschappelijk onderzoek. De 
organisatie financiert en stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit 
vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van 
patiënten nu. Dit is mogelijk dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers. 
De collecteweek van 11 t/m 17 september voor het Spierfonds leverde in 
Koekange een bedrag op van € 768,14. Alle gevers en collectanten bedankt 
hiervoor!
Hulp gevraagd voor de collecte in 2017
Regelmatig stopt er een aantal collectanten en blijven we op zoek naar 
nieuwe collectanten.
Heeft u / heb jij nog een uurtje vrij om te collecteren? Is collecteren niets 
voor jou, maar kun je goed organiseren? Dan is jouw hulp ook zeker welkom.
Voor meer informatie: 
Christina Buiter, christina.buiter@ziggo.nl, tel.nr.: 0522-452238.

Gezocht

Wij zoeken, om samen een kwartet te vormen: een 
Sopraan, Tenor en een Bas
Repertoire: Klassiek (15e t/m de 20e eeuw), 
American Songs, oud-Engelse liederen en wat we verder mooi vinden om te 
zingen. 
Kosten: we betalen samen de oefenavonden.
Gerry Jetten (alt) en Ellen SteffersDekker (zangdocent/koorleidster)
Doel: een concertje in kerk van Koekange of in Kleine Kerk te Steenwijk. 
Reageren: e.steffersdekker@hetnet.nl of gerryjetten@hotmail.nl
©Idee en ontwerp Gerry Jetten
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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

Humanitas organiseert in het najaar  2016 weer een lotge-
notengroep voor mensen die een dierbare hebben verloren

Na een overlijden valt men in eerste instantie vaak terug op de eigen omge-
ving, maar soms is die omgeving heel klein of niet bij machte om te reageren. 
Het delen van ervaringen, herkennen en erkennen, kan lotgenoten helpen. 

“Ik kwam in de lotgenotengroep van Humanitas terecht en dat was een fijne 
ervaring. Je komt met mensen in aanraking die in een soortgelijke situatie 
zitten. Dat zorgt voor begrip en opluchting”, aldus één van de deelnemers.  

De groep wordt ondersteund door ervaren vrijwilligers van Humanitas. De 
vrijwilligers zijn geen professionele hulpverleners, maar medemensen die 
willen luisteren en meeleven. 
De startdatum, de tijden en de locatie zijn afhankelijk van het aantal aanmel-
dingen. Men kan kosteloos deelnemen. 

Informatie, vragen en aanmelden voor een kennismakingsgesprek kan via 
Humanitas Rouwbegeleidingsgroep Meppel e.o./Zuid-Drenthe: tel. 0522-
257193 of per e-mail verliesverwerking.hmzd@gmail.com
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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

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

Landgoed diner

In onze tuin zie je dat de herfst is begonnen. Toch biedt de tuin nog steeds 
inspiratie. De pompoenen zijn rijp en er kunnen o.a. nog bieten, prei en 
kruiden geoogst worden. Wij nodigen u graag uit voor ons Landgoed diner. 
De diners worden bereid met zoveel mogelijk producten uit eigen tuin en 
lokale producten.
U kunt kiezen uit 2 voorgerechten, 2 hoofdgerechten en 2 nagerechten. Als 
afsluiting wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. Het menu kost € 
20,- p.p. exclusief de drankjes.
U dient uiterlijk twee dagen van tevoren te reserveren en uw menukeuze 
bekend te maken. Tien dagen voorafgaand aan het diner wordt het menu 
op de website www.welgelegen.com bekend gemaakt. Onze eerstvolgende 
Landgoed diners staan gepland op:
Vrijdag 14 oktober 2016 en vrijdag 21 december (kerstdiner € 22,50 p.p.)

De ‘Verhalen rond de kachel’ staan gepland. Eerste avond is 28 oktober 2016.

www.welgelegen.com
Familie Bout
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slagter
TECHNIEK

Plannen voor AZC Echten gaan niet door

De plannen voor een asielzoekerscentrum op het terrein van recreatiecen-
trum Van Harte in Echten gaan niet door. De Drentse Commissaris van de 
Koning, Jacques Tichelaar, heeft namens de Drentse regietafel staatssecreta-
ris Dijkhoff geadviseerd af te zien van realisatie van een asielzoekerscentrum 
op het terrein van recreatiecentrum Van Harte in Echten. Voor eventuele ves-
tiging van een asielzoekerscentrum waren nog geen onomkeerbare besluiten 
genomen.
Staatssecretaris Dijkhoff neemt uiterlijk 15 oktober een definitief besluit over
het advies dat de Commissaris van de Koning aan hem uitgebracht heeft.
In een gesprek op donderdag 15 september tussen de gemeente, het COA 
en de eigenaren van het recreatiepark Van Harte; de familie Koops, zijn alle 
partijen gehoord over de plannen voor een AZC in Echten. In dit gesprek is 
gebleken dat er nog geen onomkeerbare besluiten genomen zijn voor de 
plannen in Echten.
De afgelopen tijd is de instroom van vluchtelingen sterk afgenomen. 
Hierdoor heeft het COA de plannen voor de realisatie van asielzoekerscentra 
op diverse locaties in Nederland heroverwogen, waaronder ook het plan in 
Echten.
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Te koop,  gevonden e .d .

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 bel-
len 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!

Te koop:  
Groot aantal ijzeren landhekken 
(gegalvaniseerd), diverse lengten 
en hekwerk (geschikt voor schapen-
hekjes). J. Dunnink, Hooijersteeg 1, 
Koekange, 0522-442654.

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

(voor particulieren)

Meer vakleerkrachten bewegingsonderwijs in De Wolden
Er is veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten van sport en bewe-
gen. Kinderen die voldoende bewegen en regelmatig sporten presteren 
beter op school en blijven minder vaak zitten. Motorisch goed ontwikkelde 
kinderen leren sneller nieuwe vaardigheden en zijn sociaal sterker. Meer dan 
voldoende reden voor gemeente De Wolden om scholen te stimuleren vak-
leerkrachten aan te stellen.
In de notitie ‘Sportstimulering De Wolden 2015-2018’ vindt de gemeente het 
belangrijk dat leerlingen kwalitatief goed bewegingsonderwijs krijgen aan-
geboden. Aangetoond is dat de kwaliteit van het bewegingsonderwijs wordt 
verhoogd wanneer er een vakleerkracht wordt ingezet.
Inzet sportfunctionarissen
Vorig schooljaar waren er bijna geen vakleerkrachten op de basisscholen in 
De Wolden. Daarom is de mogelijkheid geboden om de sportfunctionarissen 
van de gemeente in te zetten als vakleerkracht. Scholen moeten vervolgens 
zelf een evenredig percentage vakleerkrachten inzetten.
Bewegingsonderwijs
Wethouder Mirjam Pauwels benadrukt het belang van het bewegingson-
derwijs: ‘De gymlessen op school zijn de plek om kinderen een positieve 
ervaring met sport en beweging te geven. Door plezier in bewegen en met 
kwalitatief goed en uitdagend bewegingsonderwijs willen we de kinderen uit 
onze gemeente voorbereiden op een leven lang sporten.’
Groot succes
Dat de stimuleringsmaatregel een groot succes is, blijkt wel uit de enthou-
siaste en positieve reacties vanuit het onderwijs. Bijna alle basisscholen uit 
gemeente De Wolden maken nu gebruik van de stimuleringsmaatregel en 
hebben dus een vakleerkracht die (een groot deel van) de lessen bewegings-
onderwijs verzorgt.
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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 19 oktober 2016
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 13 oktober 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  5 okt. De Koegang nr. 19
  7 okt. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur 
  7 okt.   Bar open kwalificatie wedstrijd Nederland-Wit Rusland - De Schakel - 

zaal open vanaf 20:30 uur
  8 okt. Wandelvoetbal (55+) - kantine Vitesse’63, Sportlaan 1a - 14.00 uur
11 okt. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
13 okt. Iraanse culturele avond - de Veldhoek - 19.30 uur
14 okt. Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
14 okt.  Bingo jeugd (groep 3 t/m 8) - kantine Vitesse’63 - aanvangstijden:  

groep 3-5 18.45-19.45 uur en groep 6-8 20.00-21.15 uur
15 okt. Wandelvoetbal (55+) - kantine Vitesse’63, Sportlaan 1a - 14.00 uur
18 okt.  Ledenvergadering Vitesse’63 - kantine Vitesse’63, Sportlaan 1a - 

20.30 uur
19 okt. De Koegang nr. 20
20 okt. Activiteiten Speeltuinvereniging De Hommel
21 okt. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
28 okt.  Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 0614252052 
28 okt.  Tuinkring Koekange ruilbeurs bij Griet - zie tuinkringkoekange.com
28 okt.   Halloweenparty voor groep 5, 6, 7, 8 - achterzaal dorpshuis de 

Schakel   
28 okt. Verhalen rond de kachel - Landgoed Welgelegen
28 okt. Optreden Feestkoor De Traan - Ontm.centrum De Havezate, de Wijk
  1 nov.  Klaverjas competitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
  2 nov. De Koegang nr. 21
  3 nov.  Opgave greppeltocht - achterzaal dorpshuis de Schakel - 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


