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Foto’s: Geke Andeweg
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Sinterklaasintocht

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
4 dec. 11.00 uur
Ds. v. Rijswijk
15.30 uur
Ds. de Vries
Balkbrug
11 dec. 11.00 uur
Ds. de Vries
Hattem
15.30 uur
Ds. v. Rijswijk
Gereformeerde kerk, Berghuizen
4 dec. 10.00 uur
Ds. G. Venhuizen
Nijensleek
11 dec. 10.00 uur
Ds. J.W. Muis		

Advent
Advent

Protestantse Gemeente Koekange
4 dec. 9.30 uur
Ds. G. Wiersma-Smelt
Ruinen
11 dec. 9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		

2e advent
3e advent

BEAUTY & FOOD EVENT

ZATERDAG 3 DECEMBER VAN 13.00-17.00 UUR

L O C AT I E : A N N E K E H A I R & B E AU T Y, D O R P S S T R A AT 6 3

Wat valt er o.a. te beleven?
Komt met een proeverij van verschillende warme en koude hapjes.
*Demonstratie air-brush techniek. Deze middag mogelijk gratis op
een nagel te laten zetten.
*Verkoop van FM parfum.
*Komt met leuke aanbiedingen voor in december en januari!
*Demonstratie bindweefselmassage. Het is mogelijk om deze middag
geheel vrijblijvend en gratis kennis te maken met deze massage.
*Leuke aanbiedingen o.a. gratis potje scrub crème en korting
grabbelen als u een afspraak maakt voor een
schoonheidsbehandeling.
En natuurlijk wordt er een lekker drankje geserveerd!!
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Stukje Natuur haarijs
In de natuur zijn allerlei bijzondere fenomenen waar te nemen, die tevens
fraaie foto’s kunnen opleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zonsopkomst en zonsondergang of tijdens een stralende dag in een bos vol herfstkleuren. Op sociale media komen dergelijke foto’s met enige regelmaat voorbij. Maar soms komen er foto’s van uitzonderlijke fenomenen langs, waarvan
je jezelf kunt afvragen: “Hoe in vredesnaam kan zoiets ontstaan?”
In deze tijd van het jaar, als de eerste vorstdagen zich aandienen, krijg ik op
mijn tijdlijn af en toe foto’s te zien van haarijs. Zo maakte onlangs een collega van mij van Natuurmonumenten op het Dwingelderveld een paar prachtige foto’s van dit fenomeen. Zoals de naam al doet vermoeden is het ijs in
de vorm van haar. Echter verwacht niet bij elke vorstdag dat haarijs optreedt.
Mijn collega had mij ook een wetenschappelijk artikel uit het blad Meteorologica van Henk de Bruin en Hugo van den Dool opgestuurd. Daarin beschrijven ze hoe en wanneer haarijs kan ontstaan.
Ten eerste komt haarijs alleen voor op dood en vochtig loofhout, zoals
bijvoorbeeld beuk, berk of eik. Op naaldhout is het vooralsnog niet waargenomen. In het dode organische materiaal komen schimmels voor, die het
hout kunnen afbreken, waarbij koolstofdioxide en water ontstaat. Het gasvormige koolstofdioxide perst het water via kleine kanaaltjes naar buiten.
Ten tweede moet het buiten windstil en vochtig zijn en de temperatuur moet
ergens tussen -4 en -1°C liggen. Zodra het water naar buiten komt zal het
dan bevriezen. Doordat de schimmels van binnenuit telkens nieuw water
naar buiten persen, groeit het reeds gevormd ijs als een zeer dun haartje
verder uit.
Omdat er vele haren naast elkaar kunnen voorkomen, krijgt het uiteindelijk
de vorm van een opvallende witte haardos. De haren kunnen daarbij recht
of gekruld uitgroeien. Zelfs komen er haardossen voor met een scheiding.
Een kapper voor haarijs heb ik tot nu toe nog niet gevonden. Alhoewel dooi
maakt het ook weer kaal.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

dé uitvaartverzorger met respect

Uitvaartzorg voor alle
verzekeringen
o.a. Memento Mori
Ruinerwold

T 0522 - 70 30 00
www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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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

Eieren in de koelkast of juist daarbuiten? En tomaten, druiven en
broccoli? Best lastig, toch? In onze supermarkten vind je nu gratis JA-NEE
koelkaststickers van het Voedingscentrum, waarop van 12 veelgebruikte
producten staat waar je ze het beste kan bewaren. Dat scheelt onnodig
weggooien!
Als supermarkt met SuperSupermarktKeurmerk (SSK) binden wij graag de
strijd aan met voedselverspilling. Samen met onze klanten. Kom dus snel
zo’n handige sticker halen!
Henk Koetsier

SPAR supermarket

PARTY service

Koekange
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Een complete Supermarkt met veel Extra’s

Vanaf zaterdag 7 november wordt elke zaterdag
vanaf 11:30 uur weer warme SNERT verkocht.

Winterfair
De winterfair die 4 actieve dames van de ondernemersvereniging hadden
willen organiseren op 10 december gaat helaas niet door wegens te weinig
deelname.

Glasvezel De Wolden winnaar Broadband Award
Maandag 14 november maakte EU-commissaris Günther Oettinger in Brussel
aan de vooravond van de Europese conferentie over breedband internet
“B-day, Going Giga” bekend wie van de finalisten de European Broadband
Award gewonnen had. De Award is ingesteld omdat de EU graag wil leren
uit de markt wat de beste manieren zijn om dergelijke projecten uit te voeren. Het project in De Wolden verraste de EU omdat hierbij geen gebruik is
gemaakt van EU-gelden. Bovendien is De Wolden vergeleken met mededingers Catalonië, Polen en Estland relatief klein maar wist toch een technologisch hoogstaand en voor de bewoners betaalbaar netwerk te ontwerpen
waarop alle huizen zonder uitzondering worden aangesloten.
Zes vrijwilligers van het genomineerde bewonersinitiatief Glasvezel De
Wolden waren naar Brussel afgereisd om de uitreiking mee te maken en
sprongen een gat in de lucht toen bekend werd dat Glasvezel De Wolden tot
winnaar werd uitgeroepen in de categorie “Sociaaleconomische impact en
betaalbaarheid”.
Bekroning
Kartrekker van het eerste uur Gerhard Kippers legt na afloop uit dat de nominatie op zich al zeer een hele eer was. “De Wolden is een plattelandsgebied
waar de grote spelers op de markt geen brood in zagen. Toen hebben we
zelf de handen maar uit de mouwen gestoken. Al onze vrijwilligers hebben
ontzettend hard gewerkt de afgelopen twee jaar. Deze nominatie is alleen al
een fantastische bekroning op dat werk. Wij zijn vergeleken met die andere
deelnemers natuurlijk maar klein, toch hebben we samen met onze financiers Rendo, provincie Drenthe en gemeente De Wolden het best mogelijke
netwerk voor onze medebewoners weten te bouwen. Het is heel motiverend
om op deze manier te ervaren dat zelfs de EU vindt dat wij goed bezig zijn.”
Meegereisde vrijwilligers Harrie Brouwer, Henk Spoel en Jan Boomsma kunnen dat alleen maar beamen. “Er komt heel wat kijken bij het zelf aanleggen
van een glasvezelnetwerk, daar besteden wij behoorlijk wat tijd en energie
aan. We doen dat graag, omdat we weten dat snel internet heel belangrijk
is voor onze gemeenschap. Dankzij dit netwerk kan De Wolden een vitale
plattelandsgemeente blijven. De nominatie voor deze prijs is iets waar we
trots op kunnen zijn en het geeft ons weer een prima steuntje in de rug om
verder te gaan.”
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Kerstconcert koor Kunst naar Kracht
Op 18 december 2014 gaf dameskoor DIO uit Koekange haar laatste concert
samen met koor Kunst naar Kracht uit de Wijk. Dameskoor DIO hield toen op
te bestaan. De samenwerking met het koor Kunst naar Kracht was zo goed
dat het koor de DIO-dames uitnodigden om samen met hen verder te gaan
zingen. Op 8 januari 2015 ging ex-DIO op in het koor Kunst naar Kracht. Dit
tot ieders volle tevredenheid. Het was wel plezierig dat onze dirigente ook
de dirigente is van het koor Kunst naar Kracht. Wij willen, als leden van het
koor Kunst naar Kracht, iedereen uitnodigen voor het kerstconcert op dinsdag 13 december 2016 om 14.30 uur in de grote hal van Hof van Koekange.
We hopen dat veel mensen gehoor geven aan onze uitnodiging.
Bestuur van Kunst en Kracht

De Wolden start met programma Vitale Recreatieparken
Gemeente De Wolden gaat van start met het programma ‘Vitale Recreatieparken
De Wolden’, om samen met eigenaren van recreatieparken, provincie Drenthe,
het Recreatieschap Drenthe en de omliggende gemeente te werken aan een
vitale Drentse recreatiesector.
Raadsbesluit
In april dit jaar heeft de gemeenteraad een rondetafelbijeenkomst gevoerd
over de ‘Discussienotitie onrechtmatige bewoning of recreatieparken’.
Hieruit kwam naar voren dat de raad de mogelijkheden voor alle parken
in De Wolden wil onderzoeken, niet alleen de parken waar bekend is dat
er onrechtmatig gewoond wordt. Dit punt is toegevoegd aan de notitie en
de raad heeft in oktober ingestemd met de start van het programma ‘Vitale
Recreatieparken De Wolden’.
Algemene schouw
Om inzicht te krijgen in het toekomstperspectief van ieder recreatiepark in
De Wolden, krijgt ieder park de mogelijkheid om een schouw te laten uitvoeren door een onafhankelijk adviesbureau. Zo komen recreatieondernemers
en de gemeente erachter wat nodig is om in de toekomst vitaal en onderscheidend te blijven.
De schouw geeft een leidraad en aanbevelingen om het toekomstperspectief
te bepalen en daarmee een maatwerkplan op te stellen. Het is aan de recreatieparkeigenaren -dan wel vereniging van eigenaren op een park- om het
initiatief te nemen tot de schouw en het maatwerkplan.
Deze eerste fase van het programma Vitale Recreatieparken De Wolden zal
naar verwachting afgerond worden in het eerste kwartaal 2017. De eerste
schouw wordt deze week uitgevoerd.
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Deze week bij

3 stukken heerlijke gevulde
speculaas
Brosse speculaasbrok

nu

395
195

per pak à 3 stuks
Nieuw receptuur van de gevulde koeken
95
Heeerlijk
8 voor

3

Alle soorten Meergranen waldkorn
zeebonken (ongeveer 14 soorten)
195
Van de ambachtelijke bakker!!!

“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

op de minimarkt in Koekange

Cross bij Atlas Sport
Heb je zin om een uurtje hard te werken aan je hele lichaam? Dan is Atlas
Cross iets voor jou! Tijdens deze les combineer je cardio met pittige krachtoefeningen waarmee je je spieren sterk maakt. Je maakt daarbij gebruik van
bijvoorbeeld kettle bells, TRX, laddertjes, losse gewichten en natuurlijk ook
van je eigen lichaam. Voel je sterk en krijg een ijzeren conditie!
Je kunt groepslessen Atlas Cross volgen op: maandag om 18.30 uur en donderdag om 18.30 uur.
Combineer je persoonlijke trainingssessie met Atlas Cross-oefeningen
Wil je variatie in je individuele training? Dat kan! In de zaal vind je verschillende oefeningen die je zelf uit kunt voeren. Als je ze allemaal doet, werk je
aan alle grotere spiergroepen. Probeer het gerust eens uit.
Kennismaken met Atlas Sport?
Wil je deze of andere lessen proberen bij Atlas Sport? Je bent van harte welkom voor gratis proeflessen! Check www.atlassport.nl voor info of bel 0522441090. Graag tot ziens!
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Boeiende Bijbelquiz gehouden in Mariakerk Ruinen
Op woensdagavond 16 november werd de Bijbelquiz van het Nederlands
Bijbelgenootschap gespeeld in de Mariakerk. De avond werd geopend door
Ds. G Naber en de quizmaster van deze avond was burgemeester Roger de
Groot. Het werd een avond met deelnemers uit de omliggende dorpen; o.a.
Ruinerwold, Pesse, Ansen, Berghuizen, Meppel, Zwartsluis en Koekange.
Naast het meedoen aan de vragen was ook ontmoeting een belangrijk doel
deze avond.
Het thema deze avond was ‘de Bijbel dichtbij’, waarbij de volgende onderwerpen ter sprake kwamen: kinderen, de natuur, in Nederland, de cultuur, in
de wereld en dichtbij huis.
De vragen waren goed te volgen via het beamerscherm met daarbij ook
enige filmpjes.
Hij was nog heel jong toen hij niet meer thuis woonde.
Zijn vader en moeder kwamen één keer per jaar op bezoek.
Hij kreeg dan een nieuwe jas.
Wie kreeg elk jaar een nieuwe jas toen hij jong was?
Was dit Josef, Samuel, David of Paulus?
In de pauze was er gelegenheid om de folders en Bijbels van het NBG te
bekijken onder het genot van een kopje koffie/thee met een koekje. Na de
pauze vond de puntentelling plaats.
Een ieder kon zelf de balans opmaken en daaruit bleek dat er ook dit jaar
weer meerdere prijswinnaars waren. Enkele prijsjes gingen naar de bollebozen, ze kregen een doosje pralines gesponsord door de plaatselijke bakker,
er was ook een aanmoedigingsprijs voor een deelnemer.
Het gaat immers niet om het winnen, maar vooral om het ontmoeten en
meedoen.
De avond werd afgesloten met het bedanken van burgemeester Roger de
Groot voor zijn rol als quizmaster. Maar ook de deelnemers die deze avond
naar de Mariakerk waren gekomen om mee te doen. Afsluitend werd een
zegenbede voorgelezen, waarna een ieder weer naar huis ging.
Al met al een zeer geslaagde avond.

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur
Telefonisch bestellen altijd
mogelijk: 06 42 96 8000
Afhalen en bezorgen buiten
openingstijden in overleg.
Kosterweg 6, 7949 AM Rogat
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Jonge talenten
kunnen schitteren op podium!

Op vrijdag 10 maart vindt de derde editie van
De Wolden’s Got Talent plaats: dé talentenjacht
in gemeente De Wolden. Kinderen die goed
kunnen dansen, zingen, acrobatiek of iets
anders, kunnen zich vanaf vandaag opgeven.
Alleen of met een groepje, alle talenten zijn
welkom!
De grote show vindt plaats in de Boerhoorn in Zuidwolde, waar de kinderen
op het podium publiek en jury overtuigen van hun kunsten. Voorafgaand
krijgen de deelnemers een workshop podiumpresentatie en ook wordt er een
filmpje van ze gemaakt dat vertoond wordt tijdens de show. De voornaamste factor is plezier: optreden is leuk en we maken er dan ook een feestelijk
evenement van. De presentatie ligt in handen van Ronald Buld: de winnaar
zal samen met hem een echte videoclip opnemen.
Om deel te nemen in de grote show, doen de kinderen eerst een auditie op
één van de volgende data: 30 of 31 januari, 1 of 2 februari. Daarnaast biedt
de organisatie in januari een aantal verrassende creatieve workshops voor
kinderen, die leuk zijn om te volgen in het kader van de talentenshow maar
deze mogen ook los gevolgd worden. Wacht daarvoor niet te lang met opgeven, want het zit zomaar vol!
Met dit project wil het Brede School Team alle kinderen de kans geven om op
een podium te staan, de jeugd motiveren hun talenten verder te ontwikkelen
en cultuur- en sportdeelname bevorderen. Het project verbindt de buurt en
basisscholen, welzijnsorganisaties, cultuurinstellingen en (sport) verenigingen. Voor meer informatie of om je op te geven, kijk op www.actiefnaschooltijd.nl of mail naar: cultuurcoach@dewoldenhoogeveen.nl.

Gas
Dak/Zink
* Electra
*
*
CV
Aardwarmte
* Water
*
*
* Zonne energie * Nen 3140 Keuring

Tel. 06 - 134 717 84
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SCHENKINGEN DOEN?

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

ZORG ERVOOR DAT ALLES
PERFECT IS GEREGELD

WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Zevende Open 4-Ballen-Biljarttoernooi Koekangerveld

In dorpshuis “De Veldhoek” houdt Biljartclub “de Veldhoek” uit Koekangerveld
vlak voor de Kerst en direct daarna voor de zevende maal het Open 4-BallenBiljarttoernooi.
Normaal wordt er bij biljarten gespeeld met drie ballen, een witte, gele en
rode. Bij het vier-ballen toernooi wordt daaraan een vierde, blauwe, bal toegevoegd. Het is een leuk kleinschalig evenement voor mensen die eens wat
anders willen dan met 3 ballen biljarten. Er zijn leuke prijzen te winnen.
Er wordt op 3 dagdelen gespeeld. De begintijden zijn: ochtend, 9.00 uur,
middag, 13.30 uur en avond, 19.30 uur.
De voorrondes worden gespeeld op donderdag 22/12 (ochtend, middag en
avond) en vrijdag 23/12 (ochtend en middag).
De tweede ronde wordt gespeeld op woensdag 28/12 (middag en avond).
Op donderdag 29 december wordt ’s middags de halve finale gespeeld en
’s avonds de finale.
Belangstelling om mee te doen?
Stuur een e-mail naar p.vandermaelen@hetnet.nl.
De inschrijving sluit op 11 december 2016. Voor deelneming houden we qua
moyenne vast aan een bovengrens van 5.00.
Wees er snel bij want de deelname is beperkt. Het inschrijfgeld bedraagt
€ 7,00. Locatie: Ruinerweg 24a, Koekangerveld.
Voor toeschouwers is de toegang gratis.
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In Koekange samen op het gezonde pad
Op 14 november heeft er in
het kader van ‘Jong en Wijs’
in Koekange de tweede activiteit plaatsgevonden.
De leerlingen uit groep 8
van OBS de Rozebottel hebben samen met de bezoekers van dagactiviteiten
Welkom ZZWD in het Hof
van Koekange een gezonde
maaltijd gekookt, een quiz gespeeld en zijn met elkaar in gesprek gegaan.
Bewegen, participeren, gezond eten en het hebben van sociale contacten zijn
voor elke doelgroep belangrijk. Onder leiding van twee studenten diëtiek
van de Hanze hogeschool in Groningen is het thema gezond eten in deze
activiteit extra onder de aandacht gebracht. Studente diëtiek Maaike van der
Graaf geeft aan: “Wat is het geweldig om te zien dat de leerlingen zo behulpzaam en zorgzaam met de bezoekers om gaan”.
Het succes wordt doorgezet en zo zal er elke maand een activiteit plaatsvinden dat aansluit op de desbetreffende groep.

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

H. Tillemaweg 63b | De Wijk | T 0522 441 090 | E info@atlassport.nl
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www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

‘t Heerlijk avondje
goed van start
met vlees van…

Go ur m et

Steen grill

Sal ad e
LEKK ER M AKK ELIJ K!

Br aa ds lee
Rollade
Sm ul st ee n

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406

De laatste
nieuwtjes?!

T 06 - 12 94 04 57 | info@slager-ard.nl | www.slager-ard.nl
Bestelwijze: 1 week van te voren via mail of telefoon

d.nl
www.slager-ar

www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

Mmmmm lekker… makkelijk

IJsvereniging “Voorwaarts”
IJsvereniging “VOORWAARTS” houdt haar jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 13 december a.s. in dorpshuis De Schakel.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda ter tafel.
Met vriendelijke groet,
www.voorwaartskoekange.nl
Het Bestuur

Nu

Winterschilderkorting
info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10, Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
13

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

ook voor sanitair
en onderhoud CV-ketel

Voor aluinzorg
uw t

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

Openingstijden:
Maandag - vrijdag , ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond
Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13
www.kapsalongejanca.nl

Aandacht geeft kwaliteit
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Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl

Verslagje “Hemmeltied” in Koekange.
Koekange ...3 in 1
Het hele “territorium”van Koekange bestaat uit 3 delen: 1. De Hoofdader
met alle bebouwing en straten eromheen. 2. De Dwarsdijk en 3. De
Ruinerweg met andere wegen o.a. de Bosweg. Ook De Marterhaar heeft
zelfs als postadres Koekange!
Nu…….. Koekange was weer eens feestelijk in het Nieuws! Radio Drenthe
had een mooie uitzending vanuit “De Veldhoek” op zaterdag 12 november jl.
Naast de foto op de voorpagina van De Wolder Courant van 16 november staat een klein verslagje over de uitreiking van de EREPENNING van
Gemeente De Wolden.
Meerdere intervieuws en life-muziek (Harpspel) plus een vrouwenkoor waarbij ook meegezongen kon worden. Dit alles maakte er een zeer geanimeerde
uitzending van. Wat blijkt….. Er is écht veel enthousiasme en werklust in
Koekange. Vele vrijwilligers doen hun uiterste best om een fijn leefklimaat
te verwezenlijken in Koekange. Dat lukt dus heel goed. Waar een bescheiden
DORP groot in kan zijn.
Fantastisch, Proficiat ! 	
Anneke Genis

Oproep: Nieuwe plek voor onze duofiets
De fam. Nijstad heeft hun huis verkocht. Daarom zijn we op zoek naar een
nieuwe plek voor onze duofiets.
De duofiets is aangeschaft door het Rode Kruis en de coördinatie wordt
geregeld door de Belangenvereniging Koekange e.o. De fiets wordt geregeld
gebruikt door mensen, die zelf niet meer durven fietsen.
We hebben in de persoon van Sonja Verkaik een prima coördinator gevonden. Er zijn genoeg vrijwilligers, die een keer met iemand willen fietsen.
Wie heeft er plek om de duofiets te stallen? U kunt contact opnemen met
Joop Koeling, tel. 451898 of via de mail: joopkoeling@ziggo.nl
Namens de Belangenvereniging Koekange e.o.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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K.
K. Bakker
Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

  
  
  

schilders en afwerkingsbedrijf

  

Dorpsstraat 33

  

----------------------------------------------schilders.koekange.com
schilders.koekange.com ----------------

Dorpsstraat 33

  

5-15-*4
5-15-*4

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
- onderhoud en reparatie
van alle merken auto’s
- aircoservice

Koekange
Koekange

Tel. 0522-451252

Tel. 0522-451252

Voor  uw    
Voor  uw    
binnen-‐  en  buitenschilderwerk  
binnen-‐  en  buitenschilderwerk  
wandafwerking  
wandafwerking  
plaatsen  van  isolerende  beglazing  
plaatsen  van  isolerende  beglazing  
    
vraag  vrijblijvend  prijsopgave  
vraag  vrijblijvend  prijsopgave  

Dorpsstraat 17
7958 RK Koekange

T. 0522 451748
F. 0522 452687

6%  b.t.w.  tarief  
6%  b.t.w.  tarief  
06-‐12362374  
06-‐12362374  

E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl

  schilders@koekange.com  

  schilders@koekange.com  

HAIR
FASHION

slagter

KOEKANGE

TECHNIEK

10-‐11-‐2016  

10-‐11-‐2016  

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
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Stralen
De opmerking “dat ik dit
nog mag meemaken” heb
ik wel eens vaker in mijn
leven gehoord maar....
als het uit de mond van
een bijna 97-jarige dame
komt dan moet het wel
heel bijzonder zijn.
En dat bleek het ook want
ik stond er met mijn neus
bovenop toen tijdens Sint
Maarten twee van haar
achterkleinkinderen voor
deze aktiviteit voor het
11-11 Sint Maarten: 7 stralende lampions
en 1 stralende oma  
eerst zelfstandig aan de
deur kwamen (de 8-jarige
tweeling Milan en Pascal met een 5-tal andere
kinderen). Ik wist niet dat een overgrootmoeder
ZO kon stralen. Het licht in de woonkamer kon
bij wijze van spreken wel uit – zelfs de ouderdomskwaaltjes en pijntjes waren voor even helemaal vergeten. Na het (2x) zingen en (2x) snoep
graaien kwam zij er die bewuste avond nog bij
herhaling op terug en zag je telkens weer aan
haar gezicht wat een onvergetelijk moment het
was geweest.
Namens oma Grietje Brinkman-Holties en buurman Wout, bedankt jongens.     
22-11 Feest: gefeliciteerd 97-jarige

Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden.
1x in de week of iedere dag,
zonder abonnement.
Warm of koelvers thuisbezorgd vanuit de
keukens in Ruinen, Havelte en Dwingeloo.

Maaltijdservice Thuis
www.zzwd.nl

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

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Gezocht:
Stalling voor mijn BMW Z3 cabrio. Reacties graag naar thkamstra@hotmail.
com of 0626463622
Duofiets
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!
Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
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Informatie
Alarmnummer:
Huisartsenpost Meppel:

112
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 brievenbus 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

Bel ons vrijblijvend voor al uw

Bouwbedrijf KRALE
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
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Agenda
30 nov. De Koegang nr. 23
2 dec. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
3 dec.	Beauty & Food Event; org. Anneke Hair & Beauty, Suzan Nagels en meer
en Spar Koetsier - Dorpsstraat 61
8 dec. Pianoconcert Anna Fridman - De Veldhoek - aanvang 19.30 uur
9 dec.	Vuurwerkshow - achter op het terrein van Kuiper Koekange - vanaf
19.00 uur
10 dec. Training Kangoeroeclub dorpshuis de Schakel 10.00-11.00 uur
13 dec. Kerstconcert Koor Kunst naar Kracht - Hof van Koekange - 14.30 uur
13 dec.	Workshop Kerstversiering maken - De Veldhoek - opgave zsm tel.
252952
13 dec. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
13 dec.	Jaarlijkse ledenvergadering IJsvereniging Voorwaarts - De Schakel 20.00 uur
14 dec. De Koegang nr. 24 - laatste Koegang van 2016
16 dec. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
17 dec. Concert Camelia Quartet; org. CCK - Koekanger kerk - 20.00 uur
18 dec.	Midwinterviering. Verrassingstocht op het Struunpad. 16.00-20.00 uur
vanaf de Veldhoek, Koekangerveld
21 dec. Landgoed Kerstdiner - Landgoed Welgelegen
23 dec. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - Let op andere datum
24 dec. Kerstnachtdienst - kerk Koekange - 21.45 uur
28 dec. Klaverjasmarathon - Dorpshuis Berghuizen - aanvang 10 uur
30 dec. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
3 jan. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
7 jan. Klaverjasmarathon Vitesse’63 - aanvang 9.30 uur
13 jan. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
24 jan. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
27 jan.	Toneel De Morgenstond - dorpshuis De Schakel - basisschoolkinderen,
aanvang 19.30 uur
27 jan. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
27 jan. Verhalen rond de kachel - landgoed Welgelegen
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. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
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
14 december 2016
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 8 december 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

