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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
8 jan. H.A 11.00 uur Ds. v. Rijswijk  
 15.30 uur Drs Beuving Staphorst 
15 jan. 11.00 uur Ds. Sollie Meppel 
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk 
22 jan. 09.30 uur Ds. v. Rijswijk VENEHOF
!!!!!! 16.30 uur Ds. de Bruine Balkbrug 
29 jan. 11.00 uur Ds. Smit Zuidwolde 
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk 

Gereformeerde kerk, Berghuizen
  8 jan. 10.00 uur Ds. H. Linde Hoogeveen
15 jan. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  Avondmaal
22 jan. 10.00 uur Ds. J.W. Muis
29 jan. 10.00 uur Ds. G. Venhuizen Nijensleek

Kerkdiensten

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

 
  

Party service
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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 knobbelzwaan
Het verhaal van het lelijke eendje zal bij veel mensen bekend zijn. Ik bedoel 
niet het Franse autootje, maar het sprookje van Hans Christian Andersen. Dit 
verhaal begint met een groot en lelijk ei, dat bij toeval in een eendennest 
beland. Alle eenden keren zich vervolgens tegen het lelijke eendje. Deze ver-
laat uiteindelijk de eendenvijver en komt er na winterse ontberingen achter 
dat het niet lelijk is, maar een prachtige witte zwaan. Aan dit sprookje moest 
ik denken, toen ik laatst over de A28 van Zwolle naar Utrecht reed. Net voor-
bij Harderwijk loopt deze snelweg vlak langs het Veluwemeer, waarop op dat 
moment vele honderden knobbelzwanen zwommen.
De knobbelzwaan behoort in Nederland tot de grote watervogels, zo niet de 
grootste. Met een spanwijdte van bijna tweeënhalve meter en een gewicht 
van ruim tien kilo zijn er weinig andere vogels die daarboven kunnen komen. 
Deze prachtig witte vogel, met zijn oranje snavel en zijn karakteristieke 
knobbel, komt vrijwel overal voor. Mits er natuurlijk water voor handen is, je 
zult hem op de Hoge Veluwe niet zien. Daarnaast is het algemeen bekend dat 
knobbelzwanen paren voor het leven en daardoor in romantische (reclame)
uitingen regelmatig te zien zijn.
De knobbelzwaan leeft vooral van waterplanten, zoals kranswieren en 
fonteinkruiden. Die kan hij met zijn lange nek vrij simpel vanuit het water 
opvissen. Daardoor heeft hij vrijwel geen concurrentie van de veel kleinere 
ganzen en eenden. Niet alleen waterplanten, maar ook grassen en oogstres-
ten staan op het menu. Op de Randmeren van het IJsselmeer verblijven de 
laatste jaren steeds meer zwanen op het water. De reden is dat veel water-
planten zijn teruggekeerd als gevolg van verbeteringen van de waterkwa-
liteit. Ook het wegvangen van brasem heeft bijgedragen aan de toename. 
Doordat de knobbelzwanen waterplanten prefereren loopt de begrazing 
zelfs terug op de agrarisch gebieden langs de Randmeren. Overigens komt 
op de Randmeren ook zijn kleinere “neefje” voor. Het is de kleine zwaan en 
is een wintergast uit het hoge noorden.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Traditionele Nieuwjaarsbingo

Op vrijdag 6 januari 2017 is weer de traditionele Nieuwjaarsbingo van 
Koekange voor jong en oud in de Schakel. Aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur. Wederom met hilarische rondes en weergaloze prijzen, beschik-
baar gesteld door de ondernemers uit Koekange. Hiervoor onze hartelijke 
dank. De kosten zijn voor 5 ronden € 5,--  en de superronde is € 2,50.
De opbrengst van de superronde gaat naar een goed doel in Koekange.
Wat dat is? Dat hoort u op 6 januari.
Het thema van 2017: zeerovers/piraten.
Na afloop  kunt u nog ff nagenieten en toosten op het nieuwe jaar op de 
Nieuwjaarsparty.

De Wolden gaat digitaal met de afvalkalender

Vanaf januari 2017 gaat gemeente De Wolden de afvalkalender aanbieden 
via de AfvalWijzer app. Inwoners krijgen geen papieren kalender meer thuis 
gestuurd met daarop de inzamelmogelijkheden, maar kunnen de nieuwe 
kalender downloaden via de website of bekijken via de app AfvalWijzer.
Digitale kalender
De samenleving is grotendeels gedigitaliseerd. Steeds meer mensen maken 
ook gebruik van digitale middelen en ze verwachten dit ook van de gemeen-
te. De gemeente maakt nu een stap in deze digitale dienstverlening door de 
afvalkalender digitaal aan te bieden. Zo krijgen inwoners een gepersonali-
seerde afvalkalender en kan de gemeente meer maatwerk bieden voor de 
inwoners.
AfvalWijzer
Via de website dewolden.nl/afval, of via de app van de AfvalWijzer (gratis 
te downloaden via de app stores van Apple, Android en Windows) kunnen 
inwoners direct inloggen met postcode en huisnummer. Zij vinden dan 
alleen nog maar inzameldata relevant voor het eigen adres, er hoeft niet 
meer gezocht te worden in de verschillende afvalroutes van de gemeente. 
Via de app kunnen ook notificaties ingesteld worden, zo kunnen inwoners 
een bericht krijgen op hun smartphone of tablet de avond voordat er een 
inzameling is of op de ochtend van de afvalinzameling.
Papieren kalender aanvragen
Naast de digitale afvalkalender blijft de mogelijkheid voor iedereen om een 
papieren afvalkalender in huis te hebben. Via dewolden.nl/afval kunnen 
inwoners inloggen met postcode en huisnummer waarna er de mogelijkheid 
is om een pdf te printen met daarop een jaarkalender. Ook kunnen inwoners 
bij de gemeente terecht om een papieren jaarkalender aan te vragen. Dit kan 
via het algemene telefoonnummer 14 0528 of via de bestelbon die begin 
januari in De Wolder Courant geplaatst wordt. De gemeente stuurt deze dan 
zo snel mogelijk op.
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

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

Nu
Winter-
schilder-
korting
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Sporen 

Volop in het nieuws 11 december jl.: de 
nieuwe NS dienstregeling. Nog geen 2 
dagen later viel mijn oog op een treinta-
fereeltje in een voortuin aan de Eggeweg. 
Gelijk gestopt voor een foto en daarna in 
gedachten verzonken geraakt. Koekange 
had ooit een knus stationnetje want dat wist ik uit dorpsverhalen en van 
oude foto’s. Maar ook mijn eigen kennismaking met en herinneringen aan 
het spoor kwam op mijn netvlies. Neem 26 augustus 1961 als mijn 1e trein-
reis ooit en op de dag dat ik geadopteerd werd. Schuddend in een wat stug 
treinstel ging de rit van Rotterdam naar Eindhoven. Ik was zwaar onder de 
indruk want als bijna 8-jarig jochie en na repatriëring uit de tropen had ik 
zulks prachtig vervoer nog nooit gezien. Gezellig alsook snel en veilig werd 
mij verteld. Hoe geschokt en vol ongeloof was ik derhalve toen ik een paar 
maanden later (op 8 januari 1962) via krant en radio (tv hadden wij thuis 
nog niet) van het vreselijke treinongeluk bij Harmelen vernam. Er vielen 
destijds 93 doden te betreuren en staat bijna 55 jaar na dato nog altijd te 
boek als Nederlands grootste treinramp ooit. Of hoe verbaasd ik was toen 
de spoorbeambten in die jaren 60 plots met hun knusse innamehokjes van 
trein- en perronkaartjes uit het stationsbeeld verdwenen. Maar ook de vele 
uurtjes van vermaak tijdens mijn kinderjaren met mijn eigen speelgoedtrein. 
Of de indrukwekkende bezoeken aan het spoorwegmuseum te Utrecht in 
mijn tienertijd. En nog weer wat ouder het 2 maanden lang wekelijks heen 
en weer sporen tussen Enschede en Roozendaal voor mijn chauffeursoplei-
ding militaire dienst. Kortom: een wel heel fascinerende wereld... het spoor. 
Toen ik weg fietste keek ik nog even kort wat weemoedig naar het winters 
treinlandschapje. Gewoon omdat het wit gevoel tijdens de feestdagen helaas 
moest gaan komen van extra veel poedersuiker op kerststol en oliebol 
gezien de zachte weersvooruitzichten. Rest mij tot slot de dorpelingen van 
jong tot oud Alle goeds voor 2017 toe te wensen. 

Met winterse groet, dorpsgenoot Wout       

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
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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

Opbrengst MS Collecteweek

De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was ook 
dit jaar een groot succes! In de gemeente De Wolden is een mooi bedrag van 
€ 858,07 opgehaald. 
De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS 
Fonds. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om te investeren in het 
verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatieve 
onderzoeken om MS te genezen.  
Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun bijdrage en alle col-
lectanten en collecte-coördinatoren voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar weer 
door weer en wind op pad gegaan om zich sterk te maken tegen MS.  
Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook 
mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 
5057) of sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig € 2.
Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies en is volkomen afhankelijk 
van donaties en giften. 
Wilt u zich ook sterk maken tegen MS? Collecteren kost maar drie uurtjes 
van uw tijd. Meld u aan als collectant via de website www.mscollecte.nl of 
telefonisch op (010) 591 98 39. Samen staan we nog sterker tegen MS!

vanGijsselComputers 
Hendrik Jan 
Mr. Harm Smeengeweg 15 
7958 RH Koekange 

Voor: 
Reparatie 
    en 
     Verkoop 
    van 
Pc’s en laptops 

Ma t/m vrijdag op afspraak 
Za. van 10:00 tot 16:00 geopend 

www.vangijsselcomputers.nl 
Bel voor een afspraak: 
06-25135357
0522-451944
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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

______________________________________
_______________________

______________________________________
____

Een goed geknipt 2017 gewenst! 
20% KORTING 
op alle verzorgings- en stylingsproducten

Aandacht geeft kwaliteit

Openingstijden: 

Maandag t/m 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

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 
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Prijswinnaars fotowedstrijd gemeentegids 

Eind 2016 is de nieuwe gemeente-
gids van de gemeente De Wolden 
verschenen. Voor deze editie van de 
gemeentegids was er een fotowed-
strijd voor inwoners van de gemeen-
te. De winnende foto prijkt op de 
voorkant van de gemeentegids 2017. 
Donderdag 15 december overhandig-
de burgemeester Roger de Groot en 
wethouder Mirjam Pauwels de prijzen 
aan de winnaars van de fotowedstrijd 
en de nummers twee en drie. 
Wethouder Mirjam Pauwels van cul-
tuur: “We hebben ruim vijfentwintig 
bruikbare beelden ontvangen. Daar zijn we heel blij mee. De winnende foto 
geeft een prachtig beeld weer, spectaculair en een goed getimede foto.” 
De jury bestond uit burgemeester Roger de Groot, wethouder Mirjam Pauwels 
en een medewerker van het team communicatie. 

Wethouder Mirjam Pauwels, Christien Jonker, 
Margriet Middelbrink, Albert Koop van Schot en 
burgemeester Roger de Groot. 1e prijs: Margriet 
Middelbrink uit Ansen. 2e prijs: Albert Koop van Schot 
uit Zuidwolde. 3e prijs: Christien Jonker uit Zuidwolde.

Kerstgroeten Streekradio

De Streekradio bedankt de ondernemers van Koekange voor de financiële 
bijdrage voor de jaarlijkse Kerstgroeten bij Streekradio, welke worden uitge-
zonden in de week voor Kerst.
De Streekradio draait op basis van vrijwilligers en is met name bekend van geva-
rieerde muziekprogramma’s en de uitzendingen van de Raadsvergaderingen.
Speciaal voor Koekange verzorgt Jan Willem Krale het wekelijkse verslag van 
de voetbalwedstrijden van Vitesse ‘63.
De streekradio is te beluisteren via FM 104.8 en via de TV kanaal ziggo 44
info@streekradio.com  www.streekradio.com
De Streekradio wenst iedereen een voorspoedig 2017.

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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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   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange
Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

- 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

Promoot uw bedrijf met een warme fleecedeken met handige draagband 
bedrukt met uw eigen logo of kijk op www.kleen.nl/relatiegeschenken
voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.
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U wilt toch ook dat uw klant er warm bij zit!
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Koninklijke onderscheiding organist te Berghuizen

Zondag 11 december is Berend Dekker (86) uit 
de Wijk door burgemeester Roger de Groot van 
gemeente De Wolden koninklijk onderscheiden.
Berend Dekker heeft december 2015 zijn laat-
ste officiële dienst gespeeld als organist van de 
Gereformeerde kerk te Berghuizen. In januari 
heeft de kerkelijke gemeente met een orgelcon-
cert afscheid genomen van Berend. In noodge-
vallen speelt Berend nog wel diensten.
Berend Dekker heeft meer dan 70 jaar het monu-
mentale Matthias Amoor orgel (1743), zie foto, 

in de kerk van Berghuizen mogen bespelen, het orgel is een rijksmonument.
Daarnaast was Berend tot 2006  ook organist van de Gereformeerde kerk te 
Ruinen en tot eind 2015 organist in de Protestantse kerk te Koekange.
In 1974 toen het orgel voor Berghuizen verloren dreigde te gaan was 
Berend de initiatiefnemer voor een actie voor het behoud van het orgel voor 
Berghuizen. Dankzij deze inzet is het monumentale Amoor orgel voor de 
kerk van Berghuizen bewaard gebleven. 
Naast de functie van organist is Berend 56 jaar dirigent geweest van zang-
vereniging ‘Excelsior’ te Koekange. Onder zijn leiding werden concoursen 
bezocht, concerten gegeven en is er een cd van het koor verschenen.
Verder heeft Berend door zijn jarenlange inbreng in de liturgiecommissie 
van de kerk van Berghuizen veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de 
kerkmuziek in Berghuizen.
Berend was door de dienstdoende organist 
met een smoes gevraagd om zondag voor 
haar in te vallen. Toen hij na de dienst door 
predikant Jan Muis gevraagd werd naar 
voren te komen, was het een grote verras-
sing voor hem daar zijn kinderen, familie en 
vrienden te zien zitten.
Uit handen van burgemeester Roger de 
Groot van gemeente De Wolden kreeg hij de 
versierselen horend bij lid in de orde van 
Oranje Nassau opgespeld. 
Na deze uitreiking speelde organist Anita 
Kraaij nog een stuk van Berend zijn favo-
riete componist, J.S. Bach.
Daarna was er in kerkelijk centrum ’t Middelpunt gelegenheid Berend geluk 
te wensen met de onderscheiding.

Lammert van der Heide
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Gemeente start campagne ‘Grip op je Knip’

De gemeente De Wolden start met ingang van 1 januari 2017 de campagne 
‘Grip op je Knip’ voor inwoners die het financieel moeilijk hebben. De cam-
pagne is er op gericht om inwoners meer bewust te maken van de verschil-
lende regelingen die er zijn voor minima en mogelijkheden om schuldpro-
blemen aan te pakken.
Wethouder Mirjam Pauwels: “Wij vinden het belangrijk dat al onze inwoners
een volwaardige en gezonde leefsituatie hebben, ook financieel. Door allerlei
omstandigheden kunnen mensen het financieel moeilijk hebben. Met deze
campagne willen we inwoners duidelijk maken dat de gemeente hulp kan
bieden in deze situatie.”
Regelingen minimabeleid
De gemeente De Wolden hecht erg aan een minimabeleid met veel aandacht 
voor inwoners die het financieel moeilijk hebben. De gemeenteraad heeft 
op donderdag 15 december het nieuwe minimabeleid vastgesteld voor de 
komende jaren. Deze regelingen zijn onder te verdelen in wettelijke rege-
lingen en gemeentelijke regelingen. Wethouder Pauwels: “Ons minimabeleid 
moet bijdragen aan een goed toekomstperspectief en een volwaardige leef-
situatie voor inwoners, ook op financieel vlak. Mensen met een inkomen op 
het sociaal minimumniveau hebben vrijwel geen financiële ruimte om actief 
mee te doen in de maatschappij. Deze inwoners steunen wij met de verschil-
lende regelingen in ons minimabeleid.”
Schuldhulp
Naast de verschillende regelingen verleent de gemeente ook hulp bij schul-
den. Wethouder Pauwels: “Mensen kunnen door veel oorzaken schulden 
maken die hen ver boven het hoofd groeien. Dat is lang niet altijd het gevolg 
van het beruchte ‘gat in de hand’. Ook komen schulden niet alleen voor bij 
mensen met lage inkomens. Uit onderzoek blijkt dat problematische schul-
den ook steeds meer voorkomen bij mensen met een zogeheten middenin-
komen. Met deze campagne willen we dit probleem bespreekbaar maken, 
omdat mensen toch vaak de begrijpelijke neiging hebben om zichzelf te 
willen redden of zich schamen voor de situatie. Wij willen mensen juist sti-
muleren om zich tijdig te melden als de schulden te hoog worden. Samen 
pakken we ze aan! Natuurlijk richten we ons ook op preventieve maatregelen 
waarmee mensen schuldproblemen kunnen voorkomen. Hierbij hebben we 
ook speciale aandacht voor jongeren.”
Verschillende campagnemiddelen
Tijdens de campagne zet de gemeente meerdere middelen in om inwoners 
te bereiken.
Vanaf 1 januari is er informatie te vinden op dewolden.nl/gripopjeknip. Ook 
betrekt de gemeente belangrijke partners in de campagne, zoals scholen, 
kerken, huisartsen en maatschappelijke werk.
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Roelof
H O V E N I E R
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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.

De beste 
(groene) wensen 
voor 2017!
 
Denkt u, we gaan dit jaar 
de tuin eens onder handen 
nemen?
 
Ik denk graag met u mee, 
zodat we er samen wat 
moois van kunnen maken!

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 



14

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

STICHTING DORPSHUIS

Prinses Margrietlaan 1

7958 SB  Koekange

Telefoon: 0522-451595

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

De Schakel

Te koop,  gevonden e .d .

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

Te koop: 
Gegalvaniseerde landhekken, 4 meter lang en hekwerk voor schapenhek-
jes. Verder nog plastic regenton en plastic bakken. Tel. 0522-442654. 

in De Koegang in Koekange, De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp
en De Molen in Nijeveen? Vraag naar de combinatietarieven.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449  |  drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
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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 18 januari 2017
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 12 januari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  6 jan. Nieuwjaarsbingo - De Schakel - 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.   Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
27 jan. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
27 jan. Verhalen rond de kachel - landgoed Welgelegen
28 jan.  Toneel De Morgenstond - dorpshuis De Schakel - middagvoorstelling 

14.00 uur; avondvoorstelling 20.00 uur
10 feb. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
14 feb. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
24 feb. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
24 feb. Verhalen rond de kachel - landgoed Welgelegen
 7 maart  Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
10 maart Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
24 maart Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
28 maart Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
18 april Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
  7 april Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
21 april Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
25 april Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
28 april Klaverjascompetitie Vitesse’63, Prijsuitreiking - 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. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur


