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Loopgroep Koekange ondanks sneeuw en kou toch aan het trainen. 
Elke dinsdagavond om 19.30 uur. 
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange
19 febr 11.00 uur Ds. Kruidhof Nieuwleusen 
!!!!!! 16.30 uur Ds. de Jong Den Ham 
26 febr 09.30 uur Ds. v. Rijswijk  VENEHOF
 15.30 uur Ds. Sollie Meppel 

Gereformeerde kerk, Berghuizen
19 feb. 10.00 uur Ds. J.W. Muis
26 feb. 10.00 uur Kand. M. Sandijk Oud Avereest

Protestantse Gemeente Koekange

 19 feb. 9.30 uur Ds. B. v.d. Brink-Smit De Wijk  
26 feb. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf    

Kerkdiensten

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD altijd scherp!

TESTAMENT MAKEN?

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

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

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE
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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 hoogveen
Voor de grote boodschap ga ik vaak naar Hoogeveen. Ik bedoel niet een 
bezoek aan een of andere bijzondere WC in die plaats. Qua afstand zou ik dat 
niet redden en daar komt bij dat ik er thuis zelf twee heb. Het betreft natuur-
lijk aanschaf van de bijzondere levensmiddelen en goederen die in ons dorp 
niet verkrijgbaar zijn. Behalve de boodschappen heb ik geen bijzondere bin-
ding met deze plaats. Er woont geen familie en het centrum heeft (helaas) 
niet de allure van een oude binnenstad. De naam Hoogeveen komt hoogst-
waarschijnlijk van het woord hoogveen. Dat is de producent waar de wijde 
omgeving van deze plaats in de rest van Nederland om bekend staat: turf.
Tot in de Middeleeuwen bedekte hoogveen grote delen van ons land. Dat 
is voor het merendeel door ontwatering, afgraven van turf en ontginningen 
sterk afgenomen. Maar waarom was er in Drenthe zoveel hoogveen? Dat 
komt voornamelijk door de Saale-ijstijd, die duurde van 200.000 tot 130.000 
jaar geleden. In die periode was het noorden van Nederland bedekt door een 
dikke gletsjer. Door de gigantisch druk onder deze dikke ijslaag ontstond 
daar een keileemlaag. Een beetje vergelijkbaar met gewapend beton en 
ondoordringbaar voor het regenwater. Het gevolg was dat er grote en natte 
terreinen konden ontstaan, waarin veenmossen welig tierden. Deze planten 
groeien aan de bovenkant aan en sterven aan de onderkant af. Gedurende 
vele eeuwen kon uit de afgestorven plantenresten een metersdikke veenlaag 
ontstaan. Toen in de Middeleeuwen de bevolkingsaanwas toenam, nam de 
behoefte aan brandstoffen ook toe. Gedroogde veen in de vorm van turf was 
een goede alternatief voor hout.
Met name de laatste eeuwen zijn grote hoogveengebieden, niet alleen in 
Drenthe, afgegraven voor de productie van turf. Dit resulteerde uiteindelijk 
in een dramatische afname van het hoogveen, alsmede de bijbehorende 
levensgemeenschappen. Vandaag de dag resteert nog minder dan 1% van het 
oorspronkelijke gebied. Door specifiek beheer zijn gelukkig bepaalde hoog-
veengebieden in ere hersteld, zoals het Fochteloërveen en het Bargerveen.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Party service

Mariska de Vries schrijft en tekent mooiste prentenboek 
Mariska de Vries, studente aan het Drenthe College, heeft vanmorgen de 
prijs voor het mooiste prentenboek gewonnen. 
Zestig studenten die de opleiding tot pedagogisch medewerker of onderwijs-
assistent aan het Drenthe College volgen hebben elk in de afgelopen periode 
een eigen prentenboek gemaakt. 
Uit de tien mooiste prentenboeken heeft een jury van bibliotheekmede-
werkers een top-3 samengesteld. Vanmorgen zijn de prijswinnaars in de 
Bibliotheek bekendgemaakt. 
Waar is mijn slagroomtaart?
De 1e prijs was voor het prentenboek Waar is mijn slagroomtaart van 
Mariska de Vries. 
De fraaie illustraties vormden een mooi geheel met haar verhaal. Ze koos 
voor een onderwerp, verstoppertje spelen, dat zeer goed aansloot bij de 
doelgroep. Ook de spanningsboog in het verhaal, dat een gelukkige afloop 
kende, sloot goed aan bij de belevingswereld van de peuters.  
Een gedeelde 2e prijs was er voor Wie niet weg is, is gezien van Lisa 
Hamminga en Sam Vos en voor Mini haar eerste schooldag van Demi van 
Dongen. 
Voorlezen aan peuters
Na de prijsuitreiking lazen de winnaars hun prentenboek voor aan een aan-
dachtig gehoor van peuters van het kinderdagverblijf in De Plataan. 

H. Koetsier  Koekange  Tel. 0522-451331  www.sparkoekange.nl

DEZE KOEGANG BIJ DE SPAR

Heerlijke zelfgemaakte

VERSE WORST
GROF of FIJN 

NU 3.98 per kilo AANBIEDING geldig van 
15-2-2017 tot 18-2-2017
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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

Potgrondactie KV KIA

KV KIA houdt op zaterdag 11 en zaterdag 18 maart de jaarlijkse potgrondac-
tie. Op 11 en 18 maart komen wij tussen 9.00 en 13.00 uur langs de deuren 
met potgrond. U kunt eventueel de potgrond ook afhalen bij de korfbalkan-
tine tijdens de genoemde tijden. Vanaf dit jaar is het mogelijk om vooraf te 
bestellen per mail via kia.koekange@hotmail.com. 
Indien u niet thuis bent op genoemde dagen kunt u vooraf betalen, dan bren-
gen we de potgrond bij u thuis. Geef dit even aan in de mail.
 

Met sportieve groet, Korfbalvereniging KIA

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

Nu
Winter-
schilder-
korting
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FEBRUARI
25% KORTING

STERLISATIE & CASTRATIE
VAN UW KAT

DIERENARTSENPRAKTIJK 
DE WOLDEN

TEL. 0528-371291
De Berken 11
Koekange

zonne-energie

“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

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
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Initiatiefrijk De Wolden stimuleert om bij te dragen

Uit de tussentijdse evaluatie van de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden 
blijkt dat veel inwoners mogelijkheden zien om vorm te geven aan hun eigen 
leef- en woonomgeving. Ze waarderen de regeling Initiatiefrijk De Wolden 
en maken er gebruik van. Er zijn ook verbeterpunten: de evaluatie levert 
verschillende aanbevelingen op voor de gemeente om de werkwijze goed te 
ondersteunen. Verder is het van belang de initiatieven op de kaart te zetten, 
ter inspiratie en om ervan te leren.

Anderhalf miljoen voor eigen initiatieven inwoners
In januari 2015 heeft de gemeenteraad het document ‘Van Ontmoeting naar 
Verdieping’ vastgesteld. Hierbij is € 1 miljoen vrijgemaakt voor initiatieven 
van inwoners voor de periode 2015 – 2018; de subsidieregeling Initiatiefrijk 
De Wolden. Met de vaststelling van de kadernota 2017 is hier nog  
€ 500.000,- aan toegevoegd. Deze € 1,5 miljoen geeft ruimte aan inwoners 
om te komen met initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid, sociale 
vitaliteit en sociale infrastructuur van de gemeente De Wolden. Bij aanvang 
in januari 2015 heeft de raad gevraagd om halverwege het traject de subsi-
dieregeling te evalueren. In deze evaluatie wordt gekeken of de juiste koers 
is gezet en of de inzet van financiële middelen bijdragen aan het doel van 
Initiatiefrijk De Wolden. 

Bijna 40 projecten
In de periode mei 2015 tot en met augustus 2016 zijn met steun van de sub-
sidieregeling Initiatiefrijk De Wolden 39 projecten gerealiseerd in De Wolden. 
De projecten variëren van het opknappen van een buurthuis en speeltuin tot 
de realisatie van een respijthuis.

Deze projecten eisen veel van de ambtelijke organisatie. De andere aanpak 
vraagt van medewerkers om meer samen te werken met inwoners en om 
hierin tijd en energie te steken. 

De gemeenteraad bespreekt de evaluatie in de raadsvergadering van 16 
februari 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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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 

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

10-‐11-‐2016  

K. Bakker 
schilders en afwerkingsbedrijf 

  

  

  

Voor  uw    

binnen-‐  en  buitenschilderwerk  

wandafwerking  

plaatsen  van  isolerende  beglazing  

  

vraag  vrijblijvend  prijsopgave  

6%  b.t.w.  tarief  

06-‐12362374  

  schilders@koekange.com  

Dorpsstraat 33     Koekange     Tel. 0522-451252 

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

5-15-*4  
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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

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange

Tel. 0522-451406

www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

Zonnebloem de Wolden heeft een fantastische middag

Zaterdag 4 februari jl. hebben de deelnemers van Zonnebloem de Wolden 
genoten van De toneelvoorstelling Festival der fantasten, opgevoerd door 
toneelvereniging Udi uit Veeningen.
De voorzitter kon naast een goed gevulde zaal van het dorpshuis in 
Veeningen  een groot aantal deelnemers van de Zonnebloem  welkom heten.
Op humoristische wijze werd ook hier duidelijk gemaakt dat drank meer 
kapot maakt dan je lief is.
Het stuk uit het Duits vertaald werd veelal in het Drents gespeeld en mede 
daardoor voor het publiek een luchtig spel om naar te kijken.
Fantastisch gespeeld met voor velen een rol op het lijf geschreven.
De deelnemers van De Zonnebloem de Wolden kunnen terugkijken op een 
heerlijke ontspannen middag en zeker voor herhaling vatbaar.

Kom ook naar het vakantie bijbelfeest

Wat doen we: Zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen een spel, en...
Voor wie: Alle basisschoolkinderen.
Waar: Dorpshuis de Barg’n te Berghuizen. 
Wanneer: Dinsdag 21 februari van 9.30 - 12.30 uur.
Info: Hilly Harwig, tel. 475939. Jeanet Ypey tel. 482165.
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College vraagt bibliotheek inzet op jeugd en laaggeletterdheid
Het college van De Wolden heeft een toekomstvisie op de bibliotheek gefor-
muleerd. Daarin staan de lokale doelen en gewenste prestaties. In de visie 
vraagt het college aan de bibliotheek in te zetten op jeugd en laaggeletter-
den, de samenwerking met lokale partners te zoeken en te innoveren. Ook 
zouden burgemeester en wethouders graag zien dat de bibliotheek de wen-
sen en behoeften van de inwoners van de Wolden als uitgangspunt nemen. 
Veranderende functie
Wethouder Mirjam Pauwels: “Er speelt veel op het terrein van bibliotheek-
werk, zowel landelijk als lokaal. Er is een nieuwe bibliotheekwet gekomen. 
De functie van de bibliotheken in onze samenleving verandert snel, de 
provincie kiest een andere koers rondom bibliotheekwerk en lokaal zijn 
bezuinigingen opgelegd aan de bibliotheekorganisatie. Daarom hebben 
we als college een toekomstvisie opgesteld voor de bibliotheken, zoals de 
gemeenteraad ons ook heeft verzocht in een motie. Deze visie willen we nu 
samen met de bibliotheken vormgeven, zodat we hier in het voorjaar met de 
raad over in debat kunnen.”
Groot bereik
De bibliotheken hebben als grote publieksvoorziening in de gemeente De 
Wolden een enorm bereik, juist vanwege het openbare, laagdrempelige en 
veilig ervaren karakter. Met deze toekomstvisie en vooral de uitwerking 
daarvan, hoopt het college dat ook in de toekomst zo te houden. 

Bouwservice Kuik

Voor al uw
timmerwerk

en onderhoud

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

tel. 06 - 5591 1840

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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Vrouwen met zorgtaak in goede handen bij Miranda Rutten
 
Enkele maanden geleden is Miranda Rutten 
gestart met haar massagepraktijk in 
Ruinerwold. Miranda is gediplomeerd sport-
masseur en biedt naast specifieke onder-
steuning bij diverse sportblessures, vooral 
behandelingen voor uiteenlopende fysieke 
klachten veroorzaakt door verkeerde houding 
en beweging tijdens beroepsuitoefening, in 
de vrije tijd of in het huishouden.

Al jaren is zij werkzaam in de zorg en kent 
als ervaringsdeskundige de effecten van de 
fysieke, maar ook psychische belasting in 
verzorgende beroepen.
Het is dan ook vanuit die kennis en ervaring 
dat zij zich vooral richt op diegenen die 
beroepsmatig met zorg bezig zijn, maar ook 
op bijvoorbeeld moeders met kleine kinderen 
of personen met gehandicapte gezinsleden. In deze situaties ontstaan veel-
vuldig klachten in rug, schouders en nek door het vele lopen, vaak te zwaar 
tillen en hoge werkbelasting.

Voor iedere cliënt maakt Miranda naar aanleiding van een intakegesprek een 
individueel behandelplan dat afgestemd is op de specifieke behoeften van de 
cliënt, waar in een aantal stappen samen gewerkt wordt naar het beoogde 
resultaat.

Miranda maakt hierbij gebruik van diverse massagetechnieken, maar geeft 
daarnaast adviezen om fysiek beter met de situatie om te gaan, zoals minder 
belast te tillen. Ook laat zij de cliënt zien en ervaren wat een andere houding 
kan betekenen om spieren te ontlasten. Hierdoor krijgt de cliënt inzicht in de 
eigen draagkracht en draaglast, waardoor na de behandelingen voldoende 
handvatten zijn aangereikt om het positieve effect te behouden. Op deze 
manier helpt Miranda om de oorzaak van de klachten weg te nemen.

De kop van dit bericht wekt wellicht de indruk dat deze massagepraktijk 
alleen op vrouwen gericht is, maar mannen zijn natuurlijk ook van harte 
welkom!

Massagepraktijk Miranda Rutten is gevestigd aan Weerwille 11
Afspraken via: T 06 13503712 – massagepraktijk@mirandarutten.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

______________________________________
_______________________

______________________________________
____

v.v.

63‚
ITESSE

27 April 2017 Koningsdag schoolvoetbaltoernooi

Bij het lezen van de kop van dit stuk kun je denken: Jee dat 
duurt nog lang!  Maar we zijn al begonnen met de voorbe-
reidingen om van Koningsdag 2017 wederom een gezellige 
en sportieve middag te maken.
De activiteitencommissie van Vitesse’63 kan ook jouw hulp 
gebruiken. Wij zouden het heel erg leuk vinden als je je aan-
meldt als vrijwilliger.

We zoeken nog vrijwilligers voor:
- Verkopen in de kraam
- Sponsorbijdrage ophalen
- Scheidsrechters
- Loten verkopen
- Hamburgers bakken
- Kantinedienst draaien

Aanmelden kan via: activiteitencommissie@vitesse63.nl  of via de inteken-
lijst in de bestuurskamer en geef aan waarbij je zou willen helpen. 
Namens de activiteitencommissie van Vitesse’63,
Suzan de Boer, Roelie van Noord en Lenny Kruijskamp

Tegenvallende 
CITO-resultaten?

Voor hulp bij dyslexie, dyscalculie 
en overige (leer-)problemen

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP  Koekange
0522 452094
06 55572493

info@devlinder-rt.nl
www.devlinder-rt.nl
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Stichting Opkikker
Vrijdag 3 februari jl. heeft groep 7 de cheque van € 75  uitgereikt aan Bas 
Bult, een oud-leerling van juf Marchien. Dit geld hadden ze eind 2016 inge-
zameld tijdens een project over geld. Het was een prachtige actie waarbij 
de kinderen van de Rozebottel graag van betekenis wilden zijn voor andere 
kinderen, door geld in te zamelen voor een onvergetelijke dag voor lang-
durig zieke kinderen en hun familie. Bas is ambassadeur van de Stichting 
Opkikker. Hij heeft in groep 7 verteld over de Stichting en wat je zoal doet 
als ambassadeur. U kunt op de Rozebottel de Stichting Opkikker steunen 
middels het inleveren van uw oude mobiele telefoon. De dozen waar u ze 
kunt deponeren staan op de kast bij de personeelskamer.

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel: 06-30995067 B.g.g.: 06-13471784      
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl 

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel: 06-30995067 B.g.g.: 06-13471784      
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl 

Tel. 06 - 134 717 84

  Electra
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  Gas
  CV
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  Aardwarmte
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* 
*

*
*

*
*

* Nen 3140 Keuring*
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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.

Benefietconcert m.m.v. Christelijk Mannenkoor Meppel in 
de Gereformeerde Kerk te Berghuizen

Afgelopen jaar heeft de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Ruinerwold - 
Koekange het project Huis van Vreugde ondersteund. Inmiddels is er al ruim 
€ 2.000,- ingezameld. Om dit succes af te sluiten, organiseren wij samen met
Christelijk Mannenkoor Meppel een benefietconcert op: zaterdagavond 25 
februari 2017. 
Zet u de datum alvast in uw agenda? Het belooft een mooie avond te wor-
den met samenzang, informatie over het project en natuurlijk zang van het 
Christelijk Mannenkoor Meppel. 
De inloop is vanaf 19:30 uur met een kopje koffie, we starten om 20:00 uur 
met het concert. Toegang is gratis en de collecte is bestemd voor het project 
Huis van Vreugde. 
Voor informatie zie ook www.middelpuntberghuizen.nl

Wij boeren voor u!

Sinds twee jaar sponsoren wij als gezamenlijke boe-
ren van Koekange en omgeving jaarlijks een project in 
Koekange of omgeving. Dit doen wij vanuit het samen-
werkingsverband 'Werktuigen Coöperatie Koekange'.
Onze bijdragen gingen tot nu toe naar de aanschaf van dug-outs bij Vitesse 
'63 en een nieuw scorebord bij KIA.
Ook dit jaar willen we weer onze bijdrage leveren aan iets of iemand in 
Koekange en omgeving.
Heeft u wat dat u door ons wil laten sponsoren? Wij zien uw mail met belang-
stelling tegemoet. Doe dit wel voor 1 april naar: h.w.j.vetketel@hetnet.nl

Met vriendelijke groet,
Hans Vetketel, namens alle boeren van de Werktuigen Cooperatie Koekange

WIJ BOEREN
VOOR U!
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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

In format ie

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’



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 1 maart 2017
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 26 februari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

15 feb. De Koegang nr. 4
21 feb.  Vakantie bijbelfeest - Dorpshuis de Barg’n, Berghuizen - 9.30-

12.30 uur
24 feb. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur  
24 feb. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
24 feb. Verhalen rond de kachel - landgoed Welgelegen
25 feb. Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
25 feb. Benefietconcert - Geref. kerk Berghuizen - 20.00 uur
  1 maart De Koegang nr. 5
  7 maart  Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
10 maart Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
11 maart  Potgrondactie KV KIA - 9.00-13.00 uur
11 maart Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
15 maart De Koegang nr. 6
18 maart Potgrondactie KV KIA - 9.00-13.00 uur
20 maart Jaarvergadering Feestcommissie Koekange - aanvang 19.30 uur
24 maart Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
25 maart Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
28 maart Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
29 maart De Koegang nr. 7
31 mrt. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur 
18 april Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
  7 april Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
12 april De Koegang nr. 8
15 april Paaseieren zoeken Vitesse’63 (groep 1 t/m 8) vanaf 18.00 uur
21 april Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
25 april Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
26 april De Koegang nr. 9

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


