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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
23 okt. 11.00 uur leesdienst 
 15.30 uur Ds v Rijswijk 
30 okt. 11.00 uur Ds v Rijswijk 
 15.30 uur Ds de Vries Balkbrug
2 nov. 19.30 uur Dankdag
Ds Smit Zuidwolde

Gereformeerde kerk, Berghuizen
23 okt. 10.00 uur mw. ds. M.v. Sandijk v.d. Wal OudAvereest
30 okt. 10.00 uur ds. G. Naber Ruinen ruildienst
2 nov. 19.30 uur ds. J.W. Muis  dankdag

Protestantse Gemeente Koekange
23 okt.  9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  
30 okt. 9.30 uur Ds. J. Woltinge Zwolle 

Kerkdiensten

Gezocht: Bestuurslid Dorpshuis de Schakel

Dorpshuis de Schakel; 
hèt centrum van vele activiteiten in ons dorp.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door een Dagelijks en een Algemeen 
Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zorgt, samen met personeel en vrijwilligers, voor 
de dagelijkse gang van zaken. 

De functie van het Algemeen Bestuur is meer controlerend. Bovendien geeft deze 
het Dagelijks Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Het Algemeen Bestuur 
bestaat uit drie personen.

Het Algemeen Bestuur vergadert 2 à 3 x per jaar.

Wegens het afscheid van één van de bestuursleden zijn wij op zoek naar 
iemand die de vrijkomende plaats in het Algemeen Bestuur wil innemen.

Voor meer informatie: 06 29 51 22 90   |   E-mail: deschakel@home.nl
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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 eikelboorder

Veel mensen zullen zich nog wel de Fabeltjeskrant herinneren. Het was een 
spiegel van onze samenleving, zonder allerlei vervelende en zware onder-
werpen. De kinderen moesten immers niet met een trauma naar bed. Maar 
het was al wel enigszins een multiculturele samenleving, met onder andere 
de paradijsvogel en de maraboe. Daarnaast hadden veel dieren een karakte-
ristieke rol, de slimme vos, de snelle haas, de hardwerkende mieren en de 
bouwende bevers. 
Natuurlijk was er een café, in de vorm van het Praathuis. Daar schonk Bor de 
Wolf uiteraard geen alcohol, maar er was altijd eikeltjeskoffie beschikbaar. 
Op zich niet vreemd, van eikels is inderdaad een soort koffie te maken. De 
harde schil van de eikels verwijderen, het binnenste vruchtvlees even koken 
en dit in een ovengril bij 190º branden. Tot slot malen, kokend water erover, 
even laten trekken en klaar is de koffie.
Als je rond deze tijd eikels aan het verzamelen bent voor een bakkie leut, 
laat dan de eikels liggen waar een klein gaatje in zit. Daar heeft de larve van 
de eikelboorder namelijk in geleefd. Zodra de eikel zich begon te ontwik-
kelen, heeft het vrouwtje van de eikelboorder daar een minuscuul eitje in 
gelegd. Na ongeveer twee weken kwam daar een larve uit, die zich te goed 
heeft gedaan aan het voedzame vruchtvlees. Meestal valt de eikel vroegtijdig 
af, waarna de larve een klein gaatje in de schil boort. De larve kruipt er dan 
uit en overwintert tot slot onder de grond.
In het volgende voorjaar verpopt de larve zich, om omstreeks mei als vol-
wassen insect weer tevoorschijn te komen. De eikelboorder behoort tot de 
familie van de snuitkevers, waarvan er in de wereld zo’n 60.000 soorten 
van bestaan. Deze familie kenmerkt zich door de lange snuit die ze hebben. 
Bij de eikelboorder is de gebogen snuit relatief lang, bij het vrouwtje zelfs 
iets langer dan haar lijf. Verwacht echter geen groot insect, het lijf van deze 
roodbruine en soms geelgrijze snuitkever is maximaal acht millimeter lang.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Een aandeel in elkaar

Een overzicht van alle automaten vindt u op www.rabobank.nl/mss

Geldautomaat Koekange
verhuist per 17 oktober.

Vanaf 19 oktober vindt u onze
geldautomaat in de Spar,
Dorpsstraat 26 in Koekange. 

Hieronder vindt u de openingstijden van de Spar:

Maandag tot en met donderdag 8:00 tot 20:00

Vrijdag 8:00 tot 20:30

Zaterdag 8:00 tot 18:00
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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

Halloween

Zit je in groep 5, 6, 7, 8 van de basisschool?
En heb je zin in een avondje griezelen?

Kom dan 28 oktober naar dorpshuis de Schakel voor HALLOWEEN.
Het begint om 19.00 uur en je wordt via een griezelige, enge spooktocht 
geleid naar de achterzaal waar we een film gaan kijken en daarna nog wat 
spelletjes doen.

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

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
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Bouwservice Kuik

Voor al uw
timmerwerk

en onderhoud

Weerwille 17, 7961 LV Ruinerwold
hilco.kuik@hometeam.nl

tel. 06 - 5591 1840

coaching vanuit het hart

Activiteiten najaar/winter

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

e  ike@mille-pattes.nl 
i  www.mille-pattes.nl

Voor het najaar/winter staan de volgende workshops 
en bijeenkomsten gepland:
26 oktober:  Informatiebijeenkomst beelddenken
27 oktober:  HSP koffie- en thee (avond) café
  1 november:  Gevoelsmatig plannen (deel 1)
  3 november:  Gevoelsmatig plannen (deel 2)
  4 november:  Voorlichtingsavond hooggevoeligheid

Een uitgebreid overzicht van alle activiteiten
kun je vinden op mijn website:  www. mille-pattes.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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KNWU en Koninklijke Visio organiseren tandemclinics voor 
de jeugd

Op zaterdag 5 en zaterdag 12 november a.s. organiseren de Koninklijke 
Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) en Koninklijke Visio, expertisecentrum 
voor slechtziende en blinde mensen, tandemclinics voor kinderen en jonge-
ren met een visuele beperking in de leeftijd van 14 tot 22 jaar. De clinics 
bieden een uitgelezen kans om kennis te maken met tandemrijden als sport. 
Aan de andere kant geven ze de KNWU de mogelijkheid om jong talent te 
scouten.
Sporten en bewegen zijn van cruciaal belang voor slechtziende en blinde 
mensen. Mensen met een visuele beperking bewegen structureel min-
der dan mensen zonder die beperking. Visio vindt de gezondheid, zowel 
lichamelijk als geestelijk, van haar cliënten belangrijk. Beweging is hier-
bij een belangrijk onderdeel en daar sluiten de tandemclinics op aan. 

Kennismaken met de tandem
Tijdens de clinic kunnen deelnemers in brede zin kennismaken met tandem-
fietsen. Zo kunnen ze de sporttandem van dichtbij verkennen en krijgen ze 
enige techniek uitgelegd. Uiteraard stappen ze ook zelf op de tandem om te 
ervaren hoe ze dat vinden. De clinic wordt begeleid door één of meerdere 
trainers van de KNWU. Ook is een slechtziende renner aanwezig om te vertel-
len hoe hij met zijn beperking zover is gekomen in de sport. 

Data, locaties en aanmelden
De kennismakingsclinics zijn gepland op zaterdag 5 november 2016 in 
Assen en op zaterdag 12 november 2016 op Papendal, beide keren van 10 
tot 12 uur. Er is plaats voor maximaal 12 personen. Deelname is gratis.
Slechtziende en blinde kinderen/jongeren die de competitie, sensatie van 
snelheid en de uitdaging van aangepast wielrennen willen ervaren, kunnen 
zich aanmelden via de website van Visio, www.visio.org/tandemclinics. Hier 
staat meer informatie en een aanmeldformulier.

Bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, kan iedereen 
terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar 
ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. 
Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast 
een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en 
professioneel betrokkenen kunnen bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbe-
vordering. Meer informatie over het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen 
is te vinden op www.visio.org. De KNWU is de overkoepelende sportbond van en voor de 
wielersport in Nederland. De KNWU heeft als doel geheel sportief wielerminnend Nederland 
adequaat te ondersteunen. Dat vraagt van de KNWU een rolinvulling als regisserende sport-
bond, midden in de samenleving, met een toekomstgericht vizier en een proactieve en 
dienstverlenende instelling, gericht op topsport, wedstrijdsport en alle sportieve fietsers 
in Nederland. Meer informatie staat op www.knwu.nl.
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Party service

H. Koetsier 
Dorpsstraat 26  Koekange  T 0522-451331

www.sparkoekange.nl
 
WAT JE 
DICHTBIJ HAALT, 
IS LEKKER.

Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

Voor barbecue, warm of koud 
buffet, partytenten, servies, 
tapinstallatie 

ALLES OP HET GEBIED 
VAN THUIS SERVICE, 
VOOR ELK FEESTJE

Naast voedingsadviezen kan je 
ook bij mij terecht voor puur 
natuurlijke verzorgings-
producten zoals:
• Verzorgende crème
• Crème bij huidproblemen
• Zonneolie factor 20 en minder
• Tandpasta zonder fluor
• Ontspannende en verzorgende massageolie

Het is mogelijk om zelf je geur te bepalen  
door te kiezen uit één of meer heerlijke  
etherische oliën (lavendel, jasmijn, rozen enz.).

Kijk voor de volledige lijst en prijzen op  
mijn website of bel voor informatie

Annemieke Meester
Koekangerdwarsdijk 2
(0522) 452021

WWW.MEESTERVOEDINGSADVIES.NL

______________________________________
_______________________MEESTER VOEDINGSADVIES

Uit in Eigen dorp: het Elmada Trio

Op 28 oktober heeft u weer de gelegenheid om van een prachtig concert in 
de Koekanger kerk te genieten. Die avond speelt het Elmada trio.
Het trio bestaat uit Daphne Schrama (klarinet) Eleanore Tan (Cello) en Maria 
Fatela (piano). 
Daphne Schrama treedt regelmatig op als soliste, is als remplacant aan de 
Amsterdam Synfoniëtta verbonden geweest en is sinds dit voorjaar als klari-
nettiste in dienst bij de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. 
Maria Fatela  studeerde in Spanje, heeft diverse concerten in Nederland en 
Spanje gegeven en heeft met haar pianospel diverse prijzen, ook in kamer-
muziek.
Eleanore Tan heeft op diverse plekken op de wereld gestudeerd; Duitsland, 
Indonesië maar ook in Groningen. Ze treedt zowel als soliste als in ensem-
bles op zoals hier in Koekange. 
Het Elmada trio speelt werken van o.a. Brahms van Beethoven.
Aanvang van de concerten 20.00 uur 
Zaal open vanaf 19.30 uur
Entree inclusief consumptie is € 10,- Kinderen t/m 12 jaar € 5,-
Informatie en reserveringen bij Sonja Verkaik: 0522 451933/ 0612040953

 Koekanger Concerten
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Glasvezel De Wolden

Oplettende voorbijgangers is het misschien al opgevallen: op het terrein 
van Luning in Weerwille liggen de buizen en kabels al klaar. En natuurlijk 
gebruiken we voor ons eigen bewonersnetwerk niet die standaard oranje 
kabels die overal gebruikt worden, in de Wolden komen buizen en kabels in 
de grond te liggen in ons eigen Glasvezel-De-Wolden paars! 
Maar wanneer verdwijnen die buizen en die kabels in de grond, dat is een 
vraag die iedereen bezig houdt, hebben we gemerkt. Daarom geven we hier 
nog even de stand van zaken weer en vertellen we daarna wat er binnenkort 
staat te gebeuren. 

Op dit moment is bijna heel Koekange geschouwd en lopen ook in Ruinerwold 
de schouwers al rond. Komende week begint de daadwerkelijke aanleg van 
ons bewonersnetwerk. Er gaat gegraven worden! Na de herfstvakantie willen 
we dat vieren en wel op 24 oktober in Koekange met een festiviteit waarbij 
symbolisch de schop de grond in gaat en waar we een leuk en gezellig eve-
nement van gaan maken. Meer informatie hierover volgt nog in de kranten 
en op  onze facebook-pagina.

Kijkt u nog wel eens op de website naar de statuspagina? Nog maar 378 
abonnementen en we hebben ook de 70% gehaald die onze financiers graag 
willen zien! Hebt u nog geen abonnement? Op de website van GDW  kunt u 
zelf of samen met de Keuzehulp heel gemakkelijk een abonnement afsluiten. 

Hebt u nog vragen, dan kunt u die stellen via het mailadres 
(info@glasvezeldewolden.nl) of telefoonnummer (0522-70 10 70) van GDW.

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

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange

Tel. 0522-451406

www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.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

Vrijwilligersfestival voor alle vrijwilligers 
in De Wolden! 

Als afsluiter op de maand van de vrijwilliger zal Welzijn De Wolden op zater-
dag 22 oktober in ontmoetingscentrum De Boerhoorn een vrijwilligersfesti-
val organiseren. Een festival dat toegankelijk is voor álle vrijwilligers, jong 
en oud, uit De Wolden! 

Gemeente De Wolden is een gemeenschap waar heel veel vrijwilligers actief 
zijn. Zonder deze vrijwilligers staat alles stil. Om de vrijwilligers eens flink 
in het zonnetje te zetten is er een vrijwilligersfestival, voor jong en oud, 
georganiseerd. 

Het festival begint om 17.00 uur. Tijdens het festival kunt u genieten van 
allerlei lekkere hapjes, uw eigengemaakte smoothie, salades en Alfredo’s 
Hamburgers. Ook kun je meedoen met o.a. een bierproeverij, schilder-
workshop, bloemschikken of in Oosterse sferen komen met buikdanseres 
Samiera. Wil je liever wat ontspanning? Dan kun je je zich lekker laten ver-
zorgen in de beautyhoek. Voor wie wil swingen kan meedoen met de swingo 
discobingo. Ook zijn er speciale activiteiten voor jongeren waaronder sumo-
worstelen en een gladiatorenspel.

De muzikale omlijsting van deze avond wordt verzorgd door leerlingen van 
muziekschool Klein. Het festival is rond 21.00 uur afgelopen.
Aanmelden voor het festival kan tot 15 oktober via steunpuntvrijwilligers@
welzijndewolden.nl of tel. 0528 – 378686. Deelname is gratis.

Wil je graag wat meer informatie over de ‘Maand van de vrijwilliger’ of heeft 
u vragen, kijk op de website van Welzijn De Wolden www.welzijndewolden.
nl of neem contact op via tel 0528 – 378686.



12

Zorgen voor een partner, familielid of vriend verdient een 
bloemetje!  
Donderdag 10 november 2016 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 
Stichting Welzijn De Wolden inwoners op om mantelzorgers op te geven, 
maar ook mantelzorgers om zichzelf op te geven. Zij krijgen op mantelzorg-
dag een boeket bloemen en een informatiepakket over ondersteuning aan 
mantelzorgers.  
Jonge mantelzorgers
Ook gaat speciale aandacht uit naar jonge mantelzorgers tot 24 jaar. Zij 
hebben zorgen over een familielid en zorgtaken die niet bij de leeftijd pas-
sen. Jonge mantelzorger zijn kies je niet voor; dat overkomt je. Stichting 
Welzijn De Wolden ondersteunt jonge mantelzorgers met advies en diverse 
leuke activiteiten. Zij ontvangen op mantelzorgdag een bioscoopbon. Geef 
de jonge mantelzorgers op voor een bioscoopbon door een e-mail te sturen 
naar Modai van Dijk via modaivandijk@welzijndewolden.nl of via T. (0528) 
378 686. 
Opgeven mantelzorger voor een bloemetje of bioscoopbon
Mantelzorgers opgeven kan door te bellen met Stichting Welzijn De Wolden, 
T. (0528) 378 686 tussen 09.00 en 12.00 uur. Of door een e-mail te sturen 
naar gerriederoo@welzijndewolden.nl. Opgave kan t/m dinsdag 1 november.  

Bijbelquiz - Mariakerk Ruinen

Quizmaster: burgemeester R de Groot 
Op: woensdag 16 november   
Aanvang quiz: 20.15 uur (koffie klaar om 19.45 uur)
Meedoen kan in groepjes maar ook individueel. 
Iedereen is van harte welkom! Toegang is gratis.
Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken.
Adres: Mariakerk, Brink 11, 7963 AA Ruinen
De quiz is georganiseerd door vrijwilligers van het NBG uit Ruinerwold en 
Koekange in samenwerking met ds. G. Naber en burgemeester R. de Groot.
Voor meer informatie: ds. G. Naber, gnaber2@ziggo.nl, tel.nr.: 0522-471543.
Christina Buiter, christina.buiter@ziggo.nl, tel.nr.: 0522-452238.
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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

  

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 
  

 

 

  

Piratenkoor ’t Zwarte Gat geeft Koffie-/Lunchconcert 
in Veeningen

Zondagmorgen 23 oktober a.s. kan men in Veeningen volop genieten van 
zeemans- en shantyliederen. In samenwerking met ’t Markehuus aldaar 
zal het Zuidwoldiger piratenkoor ’t Zwarte Gat (met zelfs 4 zangers uit 
Koekange) een muzikaal en natuurlijk, de piraten eigen, gezellig koffie- en 
lunchconcert verzorgen. Vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur zijn er een aantal 
gevarieerde optredens met tussendoor koffie of thee en rond het middaguur 
overheerlijke soep met belegde broodjes.  
Dit al 15 jaar bestaande en  bekende koor wil juist in haar eigen regio de 
liefhebbers de kans geven om in een kleinere setting te genieten van de 
muzikale vorderingen die het koor constant doormaakt. De mix van oude 
bekende meezingers samen met onbekendere folk- en shanties staat weer 
garant voor een prachtige concert. Door de variatie in het repertoire is er 
werkelijk voor ieder wat wils.  
Kaarten voor dit koffie/lunchconcert à € 8,- (incl. koffie/thee, 1 consumptie 
en overheerlijke soep en broodjes) zijn te verkrijgen bij ’t Markehuus te 
Veeningen en bij Boekhandel Spijkerman in Zuidwolde.  De zaal is open vanaf 
10.30 uur.  
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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

Autobedrijf en 
Tankstation

DE BOO
Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220

Uw adres voor reparatie, onderhoud 
en APK van uw auto.

OPENINGSTIJDEN POMP 
MET BEDIENING

Ma. t/m vrij. van 7.00 tot 19.00 uur
Za. van 8.30 tot 19.00 uur

24 UUR TANKEN 
met tinq-, bank- en giropas!

TANK TINQ. DA’S SNEL VERDIEND
WWW.TINQ.NL

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

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

Promoot uw bedrijf met een parapl bedrukt met uw eigen logo 
of kijk op www.kleen.nl/relatiegeschenken 
voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.

Ontwerp | Druk | Print | Reclam
e
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U laat uw klanten toch niet in de regen staan?
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Gemeente sluit drugspand in Koekange

Gemeente De Wolden heeft gisteren een pand aan de Eggeweg in 
Koekange gesloten. De politie heeft in het pand, dat werd verhuurd, een hen-
nepkwekerij met 660 hennepplanten ontdekt. De eigenaar van de woning is 
ingelicht.
Het is de derde keer dit jaar dat in gemeente De Wolden een pand om deze 
reden wordt gesloten. De gemeente hanteert een streng anti-drugsbeleid. 
Burgemeester Roger de Groot vraagt inwoners ook om extra alert te zijn 
op signalen die kunnen wijzen op een hennepplantage. “Er zijn een aantal 
signalen die op de aanwezigheid van een hennepplantage kunnen duiden. 
Dit kan stankoverlast zijn, maar ook ramen die dicht gemaakt zijn met folie 
of die altijd afgesloten zijn met rolluiken. Daarnaast zijn stroomstoringen of 
fel kunstlicht dat altijd brandt herkenbare signalen. Het gaat niet alleen om 
verboden situaties, maar ook nog eens om gevaarlijke situaties vanwege de 
kans op brand. Ik hoop daarom ook dat inwoners dit soort signalen direct 
melden bij de politie.”

Op zoek naar uilen in de Nacht van de Nacht

Op zaterdagavond 29 oktober organiseert Natuurvereniging Zuidwolde 
voor kinderen en volwassenen een avondwandeling door het donkere 
Faliebergbos. Met het thema uilen worden deelnemers onderweg een aantal 
keren verrast. Na ongeveer anderhalf uur is er in de kantine van De Entekoele 
een consumptie en voor de kinderen een extra verrassing te krijgen. 
Met de Nacht van de Nacht willen Natuur- en Milieufederaties aandacht vra-
gen voor de gevolgen van lichtvervuiling. De Natuurvereniging doet hier elk 
jaar aan mee en wil dichtbij huis laten zien hoe belangrijk de duisternis is 
voor de natuur.
De kosten zijn € 2,- voor volwassenen (incl. consumptiebon). Kinderen kun-
nen gratis meedoen. Vertrek is om 19.30 uur bij de parkeerplaats van het 
Tonckenshuys.
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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

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

www.natuurlijkonderdak.nl 

De Knutselkeet een groot succes 
tijdens de gezellige Burendag

Tijdens de Burendag afgelopen op 24 september stond De 
Knutselkeet op het plein van het Dorpshuis om met jong en 
oud huisjes te maken. De Knutselkeet (www.deknutselkeet.nl) 
is een mobiele werkplaats die vanaf april dit jaar op elke locatie inzetbaar 
is voor kunstzinnige en culturele activiteiten.
De NAM, die sinds september sponsor is van De Knutselkeet gaf het deze 
middag cadeau aan het dorp.

Er was veel 
belangstelling 
voor de workshop 
die Johannes de 
Vries verzorgde 
en de resultaten 
waren geweldig!
Kortom, bedankt 
Koekange en 
bedankt NAM!    
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‘Rond de tafel’ op woensdag 9 november  in dorpshuis De Schakel
Op woensdag 9 november wordt voor de derde maal een rond de tafel 
gesprek georganiseerd door Welzijn de Wolden en de Belangenvereniging 
Koekange en omgeving. De Belangenvereniging heeft  in de periode 
2009-2010  de dorpsvisie ontwikkeld. Dat is alweer goed 6 jaar geleden. 
Ondertussen is Koekange veranderd, maar ook onze gemeente De Wolden. 
In het verlengde van de dorpsvisies is door de gemeente een fonds ingesteld 
“Initiatiefrijk De Wolden”. Het fonds heeft geld beschikbaar voor burgerini-
tiatieven.
De Belangenvereniging is reeds enige tijd in gesprek met buurtteam mede-
werkers van Welzijn de Wolden om samen met het dorp “Rond de tafel” te 
gaan. Op 30 maart heeft het tweede rond de tafel gesprek plaatsgevonden. 
Het doel van deze derde avond is om met het dorp te kijken of er nog 
onvervulde wensen, tekortkomingen of kansen zijn die van Koekange meer 
aandacht zouden mogen krijgen. En vervolgens ook afspraken te maken hoe 
we gezamenlijk met het dorp doelen kunnen bereiken. Uiteraard kijken we 
ook terug op het gesprek van 30 maart. 
Op  woensdag 9 november zal het Rond de tafel gesprek plaatsvinden in 
dorpshuis De Schakel. De zaal is open vanaf 19.45 uur.
Koekange krijgt energie van inwoners die iets willen toevoegen aan de 
gemeenschap.

Belangenvereniging Koekange e.o. en Welzijn De Wolden

De Berken 11
Koekange

zonne-energie
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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

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

Noordeinde 9, Meppel
T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

24/7 Bereikbaar
U bent welkom, waar u ook verzekerd bent 

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

Gratis concert in de Polletuin met Jazzcombo WestEndJ                                      

Vrijdagavond 21 oktober treedt voor u op Jazzcombo WestEndJ. De band 
heeft door filmclub Take One in een Co-Production samen met WestEndJ een 
Digitale beeld- en audio-opname laten maken, ook daar zult u van meegenie-
ten, want de presentatie hiervan zal die avond ook plaatsvinden. 
Bandleden: Ruud Franken – Bas. Pieter van Dijk – Sax. Wout Teeuw – Gitaar. 
Willem de Vos – Drum. Erik Werkema – Piano. Evert van Loon – Sax. 
Voor de liefhebbers van Beeld en Audio opnames die er meer over willen 
weten kunnen alvast terecht bij www.take-one-zwdrenthe.nl. U krijgt high-
lights uit de video te zien en de filmclub geeft een toelichting op de totstand-
koming van de opnames. De post-production van de videoregistratie met 
vijf (!) professionele camera’s is bijzonder en Take One vertelt er graag over. 
Het wordt een feestelijke avond live en digitaal, u wordt zowel door Filmclub 
Take One als Jazzcombo WestEndJ van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. 
Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, 
dus reserveren vooraf is aanbevolen, via: info@westendj.nl of contact voor 
informatie reserveren concert21okt@polletuin.nl 

Polletuin, Haakswold 33, Ruinerwold 
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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 2 november 2016
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 27 oktober 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

19 okt. De Koegang nr. 20
20 okt. Activiteiten Speeltuinvereniging De Hommel
21 okt. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
21 okt. Concert - Polletuin Ruinerwold - 20.00 uur
22 okt. Vrijwilligersfestival - De Boerhoorn - 17.00 uur
23 okt.  Koffie-/lunchconcert Piratenkoor ‘t Zwarte Gat - ‘t Markehuus 

Veeningen - 11.00 uur
28 okt.  Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur 
28 okt.  Tuinkring Koekange ruilbeurs bij Griet - zie tuinkringkoekange.com
28 okt.   Halloweenparty 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
28 okt. Concert El Mado Trio - kerk Koekange - 20.00 uur
29 okt.  Avondwandeling natuurvereniging Zuidwolde - vertrek 19.30 uur par-

keerplaats Tonckenshuys
  1 nov.  Klaverjascompetitie 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
  9 nov. Rond de tafel gesprek - De Schakel - 19.45 uur
10 nov. Mantelzorgdag
12 nov. Radio Drenthe met Hemmeltied - De Veldhoek - 10.00-12.00 uur
12 nov. Greppeltocht - De Schakel 
16 nov. De Koegang nr. 22
16 nov.  Onze High Tea bij Akke. Zelf gerechten meenemen.
 zie www.tuinkringkoekange.com
16 nov.  Bijbelquiz Ruinen (Mariakerk), Quizmaster; burgemeester R. de Groot - 

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


