
13e jaargang nr. 22 22 november 2017

Fo
to

: 
eF

H
a

Greppeltocht 2017



2

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
26 nov. 11.00 uur Ds. J v.d. Wetering Tuk 
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk  
  3 dec. 11.00 uur Ds. v. Rijswijk  
 17.00 uur Ds. R.W.J. v. Ommen Rouveen 

Gereformeerde kerk, Berghuizen
26 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  Einde kerkelijk jaar
  3 dec. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  Advent
     
Protestantse Gemeente Koekange
26 nov. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf   Laatste zondag/herden-

king overledenen
  3 dec. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  1e advent

Kerkdiensten

De Berken 11
Koekange

zonne-energie

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



3

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur aalscholver
Hoe organismen zich over deze aardkloot verspreiden is afhankelijk van 
veel factoren. De meest logische methoden zijn natuurlijk lopend, vliegend 
of zwemmend. Maar zelfs aan deze methoden zijn beperkingen verbonden. 
Immers om als landdier bijvoorbeeld van Europa naar Amerika te gaan kun 
je de Atlantische Oceaan overzwemmen of -vliegen. Gezien de grote afstand 
is de tweede optie nog wel enigszins plausibel, maar verre van eenvoudig.
Om als plant een grotere verspreiding te bewerkstelligen is veel lastiger. De 
drie eerder genoemde opties zijn namelijk niet mogelijk. Hooguit kan heel 
licht zaad zich met de wind laten meevoeren. Het alternatief is dat je gebruik 
maakt van andere dieren om voor de verspreiding te zorgen. Het klassieke 
voorbeeld is dat vogels de bessen van planten opeten en vervolgens de daar-
mee opgegeten zaden via hun uitwerpselen elders deponeren. Daarnaast 
hebben sommige planten zaden die zich drijvend kunnen verspreiden, zoals 
de kokospalm.
Dat er twee verschillende diersoorten nodig zijn voor de verspreiding van 
één organisme is heel uitzonderlijk. Dat is onlangs vastgesteld door een 
groep Europese onderzoekers, waaronder ook enkele uit Nederland. De twee 
diersoorten in dit onderzoek betreffen vissen en aalscholvers. Aalscholvers 
zijn goede vissers en kunnen per dag met gemak een halve kilo aan vis 
verorberen. Die vissen eten natuurlijk van alles, waaronder ook de bessen 
en zaden die in het water zijn gevallen. Als vervolgens een aalscholver een 
dergelijke vis grijpt, krijgt hij automatisch de zaden uit de maag van die vis 
mee. Alles wat de aalscholver niet kan verteren, braakt hij uit in de vorm 
van braakballen, omhuld door een laagje slijmvlies. Tijdens dit onderzoek 
vonden de onderzoekers in de braakballen uit aalscholverskolonies de 
zaden van 21 plantensoorten, behorend tot 16 verschillende plantenfami-
lies. Overigens vonden ze niet alleen plantenzaden, in ongeveer 20% van de 
braakballen zaten intacte ongewervelde waterdieren, zoals mosdiertjes en 
zelfs een zoetwaterspons. Valt een braakbal op een gunstige plek, dan kan 
het zaad of het waterdiertje zich op deze uitzonderlijke manier verspreiden.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Wil je mooie nagels voor de feestdagen? 
Maak dan nog snel een afspraak! 

 
VOL=VOL!! 

 
Nog geen leuk cadeau voor de feestdagen? 

TIP: diverse parfums ♀ en ♂ of een cadeaubon 
doet ook altijd goed. 

  

  

  

  

  

  

  

  
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!  

Allemaal op een Rij - deel 2: Het Paard
Ging het in deel 1 over de verdwenen koeien van, maar gelukkig nog onder 
ons zijnde Jan Oshaar – in dit tweede deel is het precies andersom. De diverse 
paardenrassen zijn nog dagelijks te bewonderen in zijn weilanden en stal-
len, maar helaas is eigenaar Willem Steenbergen onlangs overleden op pas 
63-jarige leeftijd. Een vriendelijke man en altijd in voor een praatje als ik bij 
mijn kennis aan het tuinieren was, of als ik hem ergens buitenaf tegenkwam. 
Ik begreep ooit uit zijn verhalen dat hij, na te zijn gestopt met zijn melkvee-
houderij, over was gegaan op oa. een pensio(e)nstal voor paarden, genaamd 
de Oshaar. We leerden elkaar in 2011 kennen toen ik nog in een boshuisje 
woonde. Ik liep destijds dagelijks (eerst met mijn hond Goya en later met 
hond Shiva) langs een van zijn weilanden, met daarin een aantal eigen als ook 
gestalde paarden. Hij vond het wel geruststellend dat iemand terloops een 
oogje in het zeil hield, aangezien in die tijd paardenmishandeling in Twente 

weer de kop opstak. En zo gebeurde het geregeld, dat ik 
een aantal van zijn 4-hoevers op een rij kreeg voor een 
aai en stukje wortel. Ik wens de nabestaanden van Willem 
sterkte toe met de leegte die hij voor hun heeft achtergela-
ten. Zelf zal ik mijn herinneringen aan hem en samen met 
zijn paarden koesteren. Volgende keer het laatste deel uit 
mijn KPK trilogie: dan over Een Kei. 

Hartelijke groet, Wout

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

______________________________________
_______________________

______________________________________
____
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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

Maak je sterk tegen MS
MS Collecteweek 20 t/m 25 november  
Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke 
huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte 
Multiple Sclerose.  MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. 
In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 
mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal 
tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn 
moeheid, oogklachten, krachtverlies, (aangezichts)pijn, coördinatiestoornis-
sen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen.  Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en 
hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert 
het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.  
Help MS-patiënten
Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie –groot of 
klein– is welkom! De collectant van het Nationaal MS Fonds is te herkennen 
aan de collectebus met het oranje vlinderlogo.  
Collectant gemist? 
Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook mogelijk om een 
donatie over te maken op giro 5057 (NL92 INGB 000000 5057) of sms 
STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig € 2. 
Samen staan we sterker tegen MS! 
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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 

Kerstmarkt Berghuizen

Kerstmarkt in Berghuizen achter de kerk op zaterdag 16 december van 16.00 
tot 19.00 uur.
Kerstsfeer proeven en elkaar ontmoeten met kerststukjes, -gebak, -snert, 
-kandelaars, -kaarten, -muziek (jeugdorkest Bergklanken) en nog veel meer!!!

Hallo lieve kinderen van Koekange e.o. t/m groep 4

Op zaterdag 25 november is Sinterklaas weer in Koekange!
Sinterklaas zijn Tom Tom is een beetje in de war, hij komt ‘s nachts al aan, 
maar slaapt gelukkig in Het Dorpshuis.
Daarom mogen jullie Sinterklaas en zijn pieten om 10.00 uur wakker maken 
in het Dorpshuis. En je pyjama aanhouden, want we gaan er gezellig een 
pyjamaparty van maken!
Jullie mogen om 11.30 uur weer opgehaald worden!
Daarna hebben we op het schoolplein een meet en greet met sinterklaas en 
zijn Pieten, dit is voor alle leeftijden!

Groetjes en tot 25 november,
Sinterklaascommissie OVK Koekange

Kerstbomen 
TE KOOP

Zowel Nordmann als Servische Spar.

GRATIS  bezorging  
binnen  Koekange!

Of stuur een mail naar:
kerstbomenkoekange@gmail.com

Bel voor meer informatie naar:
Jerrold: 06 154 417 35 
Ron:  06 290 811 67

Kerstbomen ook te bekijken vanaf 
6 December aan de Kerklaan 10

Verschillende afmetingen vanaf

 ¤14,95
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Hallo kinderen van 0 tot 8 jaar,   
 

Komen jullie je klompje 
zetten bij Kuiper?

Je klompje mag je brengen vanaf 22 november.
Je krijgt van ons een sticker waar je naam opgezet wordt.

Op zaterdag 2 december mag je
je klompje weer ophalen.

Sint en Piet

 

Tweede avond 10-jarig Jubileum Verhalen rond de Kachel 
Koekange!

Tien jaar geleden begon Mieneke Bout samen met dichteres Ria Westerhuis
met het organiseren van avonden gevuld met poëzie, verhalen en muziek.
En met succes want nog steeds vinden in de wintermaanden deze gezellige
avonden plaats in de Hooiberg in Koekange. Met steeds weer wisselende 
artiesten. 
In het jubileumjaar komen artiesten voorbij die al eens eerder optraden in 
Koekange. Op 24 november a.s. zijn dat: Machiel Sol uit Havelte met een 
dichterlijke performance, Leny Hamminga leest verhalen en de muziek 
wordt verzorgd door Lucine Oetsen en Frank Boerrigter, beiden geen onbe-
kenden in de regio. Ria Westerhuis zal zelf ook voordragen deze avond.
Al met al garantie voor een ontspannen avondje uit. 

Wilt u erbij zijn, reserveer tijdig.
Mevr. Bout tel. 0522-451771 of per mail: info@welgelegen.com 
Presentatie: Ria Westerhuis, techniek: Rob Zandgrond
De avond begint om 20.00uur
entree: € 12,50-- inclusief koffie/thee bij aanvang met wat lekkers.
adres: Landgoed Welgelegen Prinsesseweg 8 te Koekange 
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

   
  

Ben jij verzorgende en op 
zoek naar uitdaging  
en variatie in je werk?  
Dan zoeken wij jou! 

 
 

We hebben diverse  
mogelijkheden qua  
contractomvang. Vraag 
vandaag nog een gesprek 
aan bij ZZWD, de meest 
complete zorgaanbieder  
in Zuidwest-Drenthe! 

Tel.  088-9684000  
p&o@zzwd.nl 
www.zzwd.nl 

ZORG ERVOOR DAT ALLES 

PERFECT IS GEREGELD altijd scherp!

SCHENKINGEN DOEN?

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      
 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Doppenactie Vrouwen van Nu afdeling De Wijk

De Vrouwen van Nu afdeling De Wijk is gestart met een actie om harde plas-
tic doppen en deksels in te zamelen ten behoeve van het KNGF. Dit is een 
organisatie ten behoeve de geleidehond. 
Iedereen heeft wel verpakkingen, waarop een plastic dop of deksel zit. 
Alle soorten ronde en harde plastic doppen en deksels kunnen worden inge-
leverd. Ze moeten wel schoon zijn, dus karton, metaal of rubber moet er af. 
Voor de inzamelpunten is dit belangrijk, anders gaat het opgeslagen materi-
aal schimmelen en stinken.
Welke doppen kunnen o.a. worden ingezameld: van zuivel-, frisdrank- en 
sappakken, van tubes tandpasta, van de pindakaaspot, van spuitbussen, 
bijv. slagroom, van frisdrankflessen, van wasmiddelen enz.  Kortom, als ze 
maar rond en hard zijn.
Ander plastic materiaal mag niet ingezameld worden.
Waar kunt u ze inleveren: Supermarkt COOP De Wijk, Drogisterij Wens De 
Wijk, Snackbar Anytime De Wijk, Supermarkt Spar Koekange.
De Vrouwen van Nu hopen op een goede opbrengst!

Volleyballers gezocht!
(WIJHKO-recreanten)

Iedere maandagavond spelen wij van 
20.15 tot 21.30 uur een gezellig potje 
volleybal in de sporthal van De Wijk. De 
deelnemers komen uit Koekange, De Wijk, IJhorst en Nijeveen. Onze groep 
bestaat uit dames en heren van 40 tot 70 jaar.
We kunnen er wel wat mensen bij gebruiken, vandaar deze oproep. Is recre-
antenvolleybal iets voor jou? Kijken mag altijd en meedoen is drie keer gratis.
Meer info bij Cees van Rheenen, trainer. Tel. 0522 – 452957 en bij Nico 
Klumpers 0522-451754, nicoklumpers@hotmail.com.

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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ReuRing presenteert i.s.m. Dorpshuis De Schakel 

Drentse Oudejaarsconference 2017

‘Zo Dreins kan het weden’
Op vrijdag 15 december 

in Dorpshuis De Schakel in Koekange

Kaarten kosten 10 euro per stuk (incl. 1 koffie of thee) 
Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar Dorpshuis de Schakel en 

Spar en Partyservice Koetsier aan de Dorpsstraat 26.

 Dus als je van lachen en gezelligheid houdt 
mag je deze avond niet missen

Want het leven is een roggeveld dat meijd wodt met de zeinde 
En of het mét of tegen valt dat mark ie an het einde

Sinterklaasbingo voor mensen met een beperking

Zondag 26 november wordt er een Sinterklaasbingo georganiseerd voor 
mensen met een beperking in De Boerhoorn te Zuidwolde. Tijdens de bingo 
zullen er vele leuke prijzen te winnen zijn! De middag is van 14.00 tot 16.00 
uur. De entree bedraagt € 2,-. De organisatie van deze middagen is in handen 
van Welzijn De Wolden in samenwerking met een groep vrijwilligers. Ook 
mensen zonder beperking zijn van harte welkom. Voor meer informatie over 
de activiteiten kunt u contact opnemen met Gerrie de Roo via tel. 0528 – 
378686 of per mail gerriederoo@welzijndewolden.nl.
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Vluchtelingenwerk de Wolden 
zoekt maatschappelijk begeleiders 

Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, 
kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet 
altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vrijwilligers van 
VluchtelingenWerk bieden hen daarom maatschappelijke begeleiding.
Aan de hand van een checklist worden alle basiszaken samen met de cliënt 
geregeld. In het begin zal de focus vooral liggen op praktische zaken 
waarbij je samen met de cliënt de financiën, post en administratie regelt. 
Als de praktische zaken eenmaal op de rit zijn dan wordt er meer aandacht 
geschonken aan het sociale deel. Er wordt gekeken waar de interesses 
en talenten liggen van de cliënt en op welke manier die ingezet kunnen 
worden.
De maatschappelijk begeleider werkt onder leiding en begeleiding 
van een beroepskracht en samen met andere vrijwilligers. Een traject 
maatschappelijke begeleiding duurt anderhalf jaar, waarbij wekelijks twee 
tot vier uren begeleiding wordt gegeven. 

Functie-eisen 
Voor deze functie zoekt VluchtelingenWerk mensen die stevig in hun 
schoenen staan; tijd en energie over hebben om vluchtelingen te 
helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan; praktische kennis van 
de Nederlandse samenleving hebben; goede sociale vaardigheden en 
interesse/respect voor andere culturen hebben en bereid zijn tot het 
volgen van cursussen.

VluchtelingenWerk biedt 
Samenwerking met andere vrijwilligers, interne (basis)opleiding en 
trainingen, reiskostenvergoeding en professionele ondersteuning vanuit de 
organisatie.

Contact 
Keshia Hoogland 
Junior teamleider de Wolden 
khoogland@vluchtelingenwerk.nl



12

Zonnebloemmiddag in de Boerhoorn

Dinsdag 31 oktober, tijd voor een gezellige middag met de deelnemers van 
de Zonnebloem in de Boerhoorn te Zuidwolde. Dit keer geheel verzorgd door 
de  Zonnebloemvrijwilligers van de Wolden. 
Meer dan veertig deelnemers waren uit de hele gemeente De Wolden naar 
de Boerhoorn gekomen. De voorzitter gaf bij de opening dan ook aan blij te 
zijn met de grote opkomst.
Nadat het eerste kopje koffie of thee was geserveerd werd er begonnen met 
een paar liedjes, welke werden begeleid door één van de vrijwilligsters op 
de piano. De anderen zorgden voor een koortje ter ondersteuning, maar dit 
bleek niet echt nodig, er werd uit volle borst meegezongen.
Het programma werd daarna afgewisseld met declamatie, een spreekwoor-
denspel en het raden van plaatsnamen die verstopt zaten in een zin. Dit was 
niet voor iedereen even eenvoudig, maar toch werden er heel wat goede 
antwoorden ingevuld. De vragen over Drenthe waren soms heel herkenbaar. 
Tussendoor een paar pauzes voor een drankje en een praatje. Daarna weer 
een paar liedjes, met als laatste het Drentse volkslied. 
Het applaus na de afsluiting door de voorzitter gaf duidelijk aan dat de mid-
dag in de smaak is gevallen en zeker voor herhaling vatbaar.

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange

Tel. 0522-451406

www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

Bouwservice Kuik

Voor al uw
timmerwerk

en onderhoud

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

tel. 06 - 5591 1840
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Beste lezers van de Koegang,

Eén keer in de 14 dagen wordt de Koegang bij u 

thuisbezorgd.

Wij, als Belangenvereniging Koekange zijn erg blij met 

dit plaatselijke krantje.

Drukkerij Kleen verzorgt de opmaak, het drukken en 

de verspreiding.

Om de Koegang te blijven behouden vragen we van u 

een kleine bijdrage.

We denken aan € 10,- per jaar.

Dan kan de Koegang in de toekomst blijven bestaan.

U kunt dat bedrag storten op banknr.: 

NL 46 RABO 0371 8376 69 

t.n.v. Dorpsbelangen Koekange

Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage bij Drukkerij Kleen 

terecht komt.

Belangenvereniging Koekange
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Hoveniersbedrijf
Eggeweg 8
7958 PL  Koekange    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp

Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

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

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’
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* 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
  Water

  Gas
  CV

  Dak/Zink
  Aardwarmte

Zonne energie

* 
*

*
*

*
*

* Nen 3140 Keuring*
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Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
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    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 u riool werkzaamheden 
   Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 
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Tel: 06-30995067 
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Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl 
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Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
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Greppeltocht 2017

Wat een opkomst, geweldig, 252 per-
sonen, verdeeld over 60 groepjes, 
deden mee met deze fantastische 
greppeltocht, niet geheel droog af en 
toe een (hagel)bui, leuke opdrachten 
bij de posten, pauze bij de Woldstek, 
waar ook de brandweer een leuke 
opdracht had met een vlot over het 
water, wat voor 2 personen iets min-
der afliep, zij gingen nl. kopje onder, leuk katapult schieten bij Pitch en 
Putt, gezellig even bij Brouwmeester op het terras, banden gooien aan de 
Dwarsdijk, iets te eten, drinken, en na afloop gezellig onder het genot van 
een drankje bijkletsen over de greppeltocht 2017.
Het ene groepje was snel terug, de ander had het heeel gezellig onderweg, 
weer een ander werd gepakt door de spotters en werd menig keer terugge-
zet. Al met al een geslaagde greppeltocht.
En dan de uitslag:
De 1e prijs is gewonnen door Christiaan, Jack, Erik, Erik,     de tijd: 2.29 uur
De 2e prijs is gewonnen door Iris, Fokke, Lars, Raymon,      de tijd: 2.45 uur
De 3e prijs is gewonnen door Roselie, Anne, Ian,                  de tijd: 2.59 uur
Wij willen alle deelnemers, alle spotters, alle vrijwilligers op de posten en in 
dorpshuis, Pitch en Putt, visvijver de Woldstek, de brandweer, EHBO’er Agre, 
heel heel hartelijk bedanken voor deze geweldige avond.
Volgend jaar zeker een vervolg.

Activiteitencommissie dorpshuis de Schakel
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Spar Koetsier Party Service 
7958 RN Koekange 
  

Bent u op zoek naar een prachtig Kerstpakket?? 
 

Wilt u aan het einde van het jaar uw personeel, oppas, buurvrouw                  
of wie dan ook bedanken of verrassen? 

Dan hebben wij bij Spar Koekange een origineel en aantrekkelijk pakket. 
Onze kerstpakketten bevatten alleen bruikbare artikelen, u kunt zelf ook uw 
artikelen uitkiezen, dan maken wij er een mooi pakket van.  
Eventueel bezorgen wij de pakketten ook op de door u gewenste adressen. 
We maken de pakketten in alle prijsklassen en samenstellingen. 

Bijvoorbeeld: 

-Houdbare pakketten 
-Vers pakketten 
-Vleespakketten 
-Rollades 
-Non-food Pakketten 
- Of uw eigen idee 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Voor informatie of  een offerte  
Kunt u bellen met Spar Koekange     
Tel.  0522-451331        
Mail:  spar@koekange.com                 
U kunt ook langs komen.   
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Bent u op zoek naar een mooi Kerstpakket?

Wilt u aan het einde van het jaar uw personeel, oppas, buurvrouw 
of wie dan ook bedanken of verrassen?

Spar Koekange maakt voor u een origineel en aantrekkelijk pakket.
Onze kerstpakketten bevatten alleen bruikbare artikelen, u kunt zelf ook 
uw artikelen uitkiezen, dan maken wij er een mooi pakket van. 

Eventueel bezorgen wij de pakketten ook op de door u gewenste adressen.
We maken de pakketten in alle prijsklassen en samenstellingen.
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Wie gaat er vandoor met de titel Raspaard 2018

In januari 2018 is het weer zover. Dan wordt bekend welk initiatief met 
de titel ‘Raspaard 2018’ naar huis gaat. Welk initiatief heeft een uitzonder-
lijke prestatie geleverd? Inwoners kunnen initiatieven uit onze gemeente 
benoemen en het college van burgemeester en wethouders haalt hieruit de 
winnaar. Wie mag volgens u dit jaar benoemd worden tot Raspaard van De 
Wolden? Kent u een initiatief die in aanmerking komt voor deze titel, laat het 
ons dan weten! Ga naar dewolden.nl en vul het formulier in.

Belang van participatie
Als gemeente kunnen we op verschillende manieren gebruik maken van de 
kennis en ervaring van inwoners en organisaties. In veel gevallen vergroot 
dit het begrip en betrokkenheid bij een plan of beleid. Het komt de kwali-
teit, creativiteit en duurzaamheid ten goede. Interactie en participatie tussen 
inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente, vormen daarvoor een 
belangrijke toegevoegde waarde.

De Woldense manier van samen
Wanneer mensen participeren in plannen van de gemeente, of de gemeente 
participeert in plannen van de inwoners, dan dragen we samen bij aan een 
samenleving waarin iedereen zich herkent. Inwoners en ondernemers, de 
instellingen en de gemeentelijke organisatie: samen werken we aan een 
mooi De Wolden. Dat is het uitgangspunt. En daar zijn we trots op. Door 
jaarlijks één van de vele initiatieven van onze inwoners uit te roepen tot 
Raspaard De Wolden, laten we zien dat we als gemeente trots zijn en respect 
hebben voor dat wat deze inwoners met hun initiatieven presteren.

Hoe kan een project worden genomineerd? 
Om iemand/een project/gebeurtenis/activiteit te nomineren voor het ras-
paard 2018 moet het nominatieformulier worden ingevuld. Dat kan via 
dewolden.nl. Een nominatie moet uiterlijk donderdag 30 november 2017 bij 
ons binnen zijn.

Criteria
Waar moet het initiatief aan voldoen om genomineerd te worden:
Het moet gaan om een prestatie van één persoon of een groep personen.
Deze persoon of groep moet uit de gemeente De Wolden komen met een 
initiatief in gemeente De Wolden.
Het mag een initiatief op sportief, cultureel, maatschappelijk of ander terrein 
zijn.
De prestatie moet een positieve invloed hebben gehad op de leefomgeving.
Aanmeldingen moeten uiterlijk donderdag 30 november 2017 binnen zijn.
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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

Dagelijks keuze uit  
vers bereide maaltijden 

Lekker en gezond eten zonder  
zelf te koken? Bestel uw maaltijd  
bij Maaltijdservice Thuis! 

Af en toe, 1x in de week 
of iedere dag 

Warm of koelvers  
thuisbezorgd 

Maaltijdservice Thuis 

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

Wij zoeken 
bezorgers !  
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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 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

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

In format ie

Te  koop,  gevonden e .d .

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop en dankbetuiging: 6 euro (overmaken op NL56 RABO 0341 8777 78 
t.n.v. Drukkerij Kleen). Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

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



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
Volgende uitgave 6 december 2017
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 30 november 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

22 nov. De Koegang nr. 22
22 nov. Voorlichtingsavond over uilen - De Schakel - 20.00 uur
24 nov. Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
24 nov.  Verhalen rond de Kachel; 10-jarig jubileum - Landgoed Welgelegen - 

20.00 uur
25 nov. Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur 
25 nov.  Pubquiz - Pitch en Putt Koekange - aanvang 20.00 uur - Team opgeven 

via info@pitchenputtkoekange.nl
26 nov.  Sinterklaasbingo voor mensen met een beperking - Boerhoorn 

Zuidwolde - 14.00-16.00 uur
28 nov. Najaarsmarkt - ‘t Hof van Koekange - 14.00-17.00 uur
28 nov.  Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  1 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  6 dec. De Koegang nr. 23
  9 dec. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
  9 dec.  Winterconcert Chr. muziekvereniging de Bergklanken - dorpshuis 

Buddingehof Ruinerwold - 19.30 uur 
15 dec. Vuurwerkshow - op het terrein bij Kuiper - 19.00 uur
15 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
15 dec. Drentse Oudejaarsconference - De Schakel - 20.00 uur
16 dec. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
16 dec. Kerstmarkt - achter de kerk Berghuizen - 16.00-19.00 uur
19 dec. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
20 dec. De Koegang nr. 24 - laatste Koegang van 2017
20 dec. Kerstworkshop - Pitch en Putt Koekange - deze datum is al vol
21 dec.  Kerstconcert Zangver. ’Kunst naar Kracht’ - Het Hof van Koekange - 

14.00 uur
21 dec.  Kerstworkshop - Pitch en Putt Koekange - 19:30 uur - Opgeven via 

info@pitchenputtkoekange.nl
21, 22, 28, en 29 dec.  4-ballen biljarttoernooi Biljartvereniging De Veldhoek in 

Koekangerveld
22 dec.  Landgoed kerstdiner - Landgoed Welgelegen
29 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  6 jan.    Klaverjas marathon Vitesse’63 - aanvang 10.00 uur
  9 jan.  Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
12 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur

26 jan.  Toneel De Morgenstond - De Schakel - basisschoolkinderen, 19.30 uur
27 jan.  Toneel De Morgenstond - De Schakel - middagvoorstelling 14.00 uur; 

avondvoorstelling 20.00 uur 


