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Ondanks de kou, activiteit in de nieuwbouw. 
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
25 feb. 11.00 uur Ds. E. Meijer Heemse
 15.30 uur Ds. van Rijswijk 
4 maart 11.00 uur Ds. van Rijswijk 
 15.30 uur Ds. Smit Zuidwolde

Gereformeerde kerk, Berghuizen
25 feb. 10.00 uur Ds. J.W. Muis
4 maart 10.00 uur Ds. R. Gosker de Wijk

Protestantse Gemeente Koekange
25 feb. 9.30 uur Mw. T. Koster Meppel 2e zondag 40 dgn
4 maart 9.30 uur Ds. J. Stap Kolderveen 3e zondag 40 dgn

Kerkdiensten

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Nieuwe koster / schoonmaker gezocht

Wegens beëindiging van de activiteiten door de huidige koster en schoon-
maakster per 18 maart a.s. is de Protestantse Gemeente Koekange op zoek 
naar een nieuwe koster/schoonmaker (m/v). Als College van Kerkrent-
meesters willen we de kostersactiviteiten (voorbereiding van de kerkdien-
sten en gastheer in de kerkdienst) loskoppelen van het schoonhouden van 
de kerk.  
Mocht u interesse hebben in het vervullen van de kostersactiviteiten en/of 
de schoonmaakactiviteiten, dan kunt u zich melden bij Jan Buiter (secretaris 
van het College van Kerkrentmeesters). Bij hem zijn ook nadere inlichtin-
gen te verkrijgen omtrent de inhoud van beide functies (telefoon: 0522 – 
452238). Reacties kunnen gezonden worden naar jan@fambuiter.tweak.nl of 
via de post naar De Esdoorn 7, 7958 NC Koekange.
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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 meerkoet
Als je in het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal van meneer van 
Dale zoekt op waterkip, dan krijg je twee beschrijvingen. De eerste beschrij-
ving is een op het water levende watervogel, met name de meerkoet of het 
waterhoen. De tweede beschrijving is een consumptiekip, die door inspui-
ting van water kunstmatig zwaar is gemaakt.
De tweede beschrijving valt voor een Stukje Natuur natuurlijk af. Sterker nog, 
het zou bij wet moeten worden verboden. Blijft de tweede beschrijving over. 
Maar daar bestaat de keuze nog tussen de meerkoet en het waterhoen. Het 
internet verschaft wat dat betreft geen eenduidige oplossing. Wat wel opvalt 
is dat in verschillende beschrijvingen men in het noorden van Nederland de 
meerkoet als de waterkip beschouwt. Ik heb er vrede mee.
De meerkoet komt tegenwoordig in Nederland algemeen voor, zelfs in het 
centrum van grote steden kun je hem vinden. Gemakkelijk te herkennen aan 
zijn zwarte verenkleed en zijn opvallende grote witte vlek boven zijn witte 
snavel. Hij heeft, in tegenstelling tot andere watervogels, geen zwemvliezen. 
Zijn tenen zijn voorzien van zwemlobben.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw heb ik onderzoek gedaan aan de 
meerkoet. Op het Instituut voor Oecologisch Onderzoek in Heteren keek ik 
naar het voedselzoekgedrag van deze vogel. Daartoe had ik een speciale 
grote kooi gemaakt. Deze stond midden in een grote vijver en ik kon ver-
schillende soorten voedsel aanbieden.
Van de verschillende soorten voedsel waar ik onderzoek mee deed, waren 
(en zijn nog steeds) de driehoeksmosselen favoriet. Echter die moet de 
meerkoet normaal gesproken opduiken en dat kost natuurlijk extra energie. 
In mijn kooi had ik een plateau gemaakt, die ik op afstand onder water kon 
laten zakken. Echter hoe dieper deze driehoeksmosselen lagen, hoe meer 
de meerkoet voor het alternatieve voedsel koos. Meestal was dat gras, wat 
op een plateau boven de waterspiegel werd aangeboden. Echter was het 
alternatief kippenkorrels, dan doken ze meestal helemaal niet meer naar 
driehoeksmosselen. Zo zie je maar toch, wat mij betreft verdient de meer-
koet de titel waterkip.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Speeltuinvereniging de Hommel 
Jantje Beton Collecte van 5 t/m 10 maart 2018

Van maandag 5 maart t/m zaterdag 10 maart is de Jantje 
Beton Collecte. Ook dit jaar doen wij weer mee. We collecteren in Koekange 
en Koekangerveld. 
De helft van wat we ophalen mag de Speeltuinvereniging zelf besteden aan 
buitenactiviteiten voor kinderen, de andere helft gaat naar Jantje Beton.  
De Speeltuinvereniging besteedt de opbrengst aan het vernieuwen van de 
speeltuin en aan activiteiten voor de kinderen van ongeveer 3 t/m 15 jaar.
Jantje Beton besteedt de opbrengst aan speelprojecten in heel Nederland.  
Kijk voor meer informatie op www.jantjebeton.nl/collecte.
Tot ziens!

Speeltuinvereniging de Hommel
svdehommel@hotmail.com

6e “Rond de tafel” gesprek op donderdag 8 maart in dorps-
huis De Schakel

Op donderdag 8 maart wordt voor de zesde maal een rond de tafel gesprek 
georganiseerd door Welzijn de Wolden en de Belangenvereniging Koekange 
en omgeving. De Belangenvereniging heeft  in de periode 2009-2010  de 
dorpsvisie ontwikkeld. Dat is alweer goed 8 jaar geleden. Ondertussen is 
Koekange veranderd, maar ook onze gemeente De Wolden. 
In het verlengde van de dorpsvisies is door de gemeente een fonds ingesteld 
“Initiatiefrijk De Wolden”. Het fonds heeft geld beschikbaar voor burgerini-
tiatieven.
De Belangenvereniging is al enige tijd in gesprek met het buurtteam, mede-
werkers van Welzijn de Wolden om samen met het dorp “Rond de tafel” te 
gaan. Zo wordt duidelijk waar het dorp Koekange nog behoefte aan heeft en 
wat eventueel anders kan. 
Met behulp van burgerinitiatieven kan het dorp levendig en aantrekkelijk 
blijven voor zowel jong als oud. Samen staan we sterk!
Op 5 oktober heeft het vijfde rond de tafel gesprek plaatsgevonden. In het 
zesde gesprek blikken wij uiteraard terug op het gesprek van 5 oktober, en 
kijken we naar de stand van zaken met de lopende initiatieven. Verder hopen 
wij natuurlijk dat nieuwe gezichten bij ons aan tafel schuiven met nieuwe 
initiatieven! 
Op donderdag 8 maart zal het Rond de tafel gesprek plaatsvinden in dorps-
huis De Schakel. De zaal is open vanaf 19.45 uur. U bent van harte welkom!
Koekange krijgt energie van inwoners die iets willen toevoegen aan de 
gemeenschap.

Belangenvereniging Koekange e.o. en Welzijn De Wolden
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Vakantiebijbelfeest

Dinsdag 27 februari van 9.30 tot 12.30 uur in het Dorpshuis “de Barg’n” 
Berghuizen. Alle basisschoolkinderen zijn welkom. 
We gaan samen zingen, knutselen, een spel doen en luisteren naar een ver-
haal.
Zien we jou ook?
Toegang is gratis. Info: Hilly Harwig, 475939.

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

Nu
Winter-
schilder-
korting
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MTB Marathon van Ruinen 

Veel wielersporters zien er al weer naar uit, op zondag 4 maart 2018 wordt 
de MTB Marathon van Ruinen gehouden. De start is zoals altijd bij sporthal 
“De Marse” aan de Mr. Harm Smeengestraat 54 te Ruinen De belangstelling 
voor deze jaarlijks terugkerende toertocht blijft groeien, en WTC Ruinen doet 
er alles aan om ook dit jaar er weer een geslaagd evenement van te maken. 
Er is keuze uit afstanden van 35, 55, 80 en zelfs 100 km!  Voor kinderen is 
er een speciale afstand in en rond Ruinen uitgezet van ongeveer 20 km. 
Starten: 20-35-55-80 km is tussen 9.00 en 10.00 uur.
Starten: 100 km is tussen 8.30 en 9.00 uur.
De tocht voert ons door Zuidwest Drenthe, in de omgeving van Ruinen, 
Echten, Dwingeloo, Uffelte en Havelte. Er wordt gereden  door uitgestrekte 
bossen, heidevelden, zandverstuivingen en  langs monumentale gebou-
wen, Saksische boerderijen, hunebedden en een schaapskooi met kudde. 
Daarnaast zijn er ook genoeg mooie berijdbare paden opgenomen die men 
naar keuze kan gebruiken voor een ‘herstelmoment’, of om er nog net even 
een schepje bovenop te doen. Het is juist deze afwisseling, die het parcours 
zo aantrekkelijk en uniek maakt!
Inmiddels is het een traditie geworden dat alle deelnemers in het begin de 
“Bruinenberg” moeten beklimmen. Ook de vrachtwagen met oplegger staat 
dit jaar weer klaar om doorheen te fietsen. Eenmaal weer terug in Ruinen 
aangekomen, gaan de deelnemers dwars door Café Brinkzicht van de familie 
Hees. Tussen 10.30 en 14.00 zullen honderden fietsers langs de bar komen. 
Vervolgens wordt de oversteek gemaakt naar de Brink. Hier staat nog een 
spectaculaire hindernis voor de deelnemers. Daarna krijgen alle deelnemers 
nog een warme verrassing aangeboden.
De tocht heeft het predicaat “Klassieker”. Dit is bereikt door te voldoen aan 
de, door de NTFU, gestelde hoogste eisen. Er zijn nog maar enkele MTB 
Marathons in Nederland die dit niveau hebben weten te bereiken. De organi-
satoren van de WTC Ruinen zijn terecht trots op dit resultaat dat verkregen 
is door jarenlang de lat telkens iets hoger te leggen. Uiteindelijk komt het 
ook de veiligheid van de deelnemers ten goede.
Kijk voor informatie op:www.mtbmarathonvanruinen.nl.

‘Puntjes op de i’ in ’t Neie Punt te Ruinen

Krijgt u een foto niet bij een What’s app bericht of lukt het niet om een app te 
installeren op uw tablet of laptop? Sinds enige tijd kunt u terecht bij de vrij-
willigers inlooppunt ‘Puntjes op de i’ in ’t Neie Punt te Ruinen. Elke maandag-
avond van 19.00 - 20.00 uur helpen zij u graag verder met bovenstaande, 
óf andere kleine, vragen rondom het gebruik van uw tablet, smartphone of 
laptop. Het inlooppunt is kosteloos. 
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Dorpsstraat 33
7958 RK  Koekange

Tel. 0522 45 12 52
Mob. 06 12 36 23 74

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com

Fam. De Vries Koekange wint € 1.000,00 
bij OnderhoudNLgarantie

Jan en Bea de Vries kochten in 2017 de woning Langedijk 35 te Koekange, en 
lieten het huis zowel binnen als buiten schilderen door schilders en afwer-
kingsbedrijf K. Bakker uit Koekange.
K. Bakker is aangesloten bij OnderhoudNLgarantie en heeft jaren ervaring in 
behang, glas en schilderwerk.
De klant kan op de internetsite van OnderhoudNLgarantie het klantentevre-
denheidsonderzoek beoordelen met een rapportcijfer en meedingen naar 
een week of maandprijs.
Ook Jan en Bea de Vries hebben het klantentevredenheidsonderzoek inge-
vuld en wonnen hierbij een bedrag van € 1000.00.

Naam
Adres
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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.

Dagelijks keuze uit  
vers bereide maaltijden 

Lekker en gezond eten zonder  
zelf te koken? Bestel uw maaltijd  

bij Maaltijdservice Thuis! 

 Een enkele keer, 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 
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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

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

______________________________________
_______________________

______________________________________
____

Leden van de IJsbaanvereniging Voorwaarts en 
Speeltuinvereniging De Hommel, opgelet!

Zoals het nu lijkt, kunnen we dit seizoen geen gebruik maken van de ijsbaan 
in Koekange. Het vriest gewoon niet hard genoeg. Daarom willen we een 
avond gaan schaatsen in Thialf!

Voor wie? :  Leden IJsbaanvereniging & Leden Speeltuinvereniging 
(vanaf groep 6)

Kosten ? : Geen
Waar?   : Thialf in Heerenveen
Wanneer? : Vrijdag 9 maart van 20.15 – 22.30 uur
Vertrek?  : 19.15 uur bij het dorpshuis
Hoe?  : Met eigen auto’s (zo veel mogelijk carpoolen)
Opgave bij  : svdehommel@hotmail.com (vóór 2 maart)
Let op  :  Bij opgave graag even namen en leeftijden vermelden, dit 

ivm de prijs van de kaartjes, en of je kunt rijden en met 
hoeveel personen. 

PS. Er is een kleine kans dat het WK Allround schaatsen in dat weekend ver-
plaatst wordt van Amsterdam naar Thialf, in dat geval wijken we uit naar 16 
maart.
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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

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 TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

coaching vanuit het hart

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

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

Denk jij dat je hoogsensitief bent? 
Of je kind? Twijfel je nog of heb je vragen?

Dan ben je van harte welkom op een van de informatie-
avonden die ik over dit onderwerp organiseer.

Data: dinsdag 13 maart 2018 en woensdag 11 april 2018
Adres: Weidelint 26 in Nijeveen

Kosten: € 12,50 p.p. inclusief koffie/thee
Aanvang: 19.30 uur. Max. aantal deelnemers: 8
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: 

ike@mille-pattes.nl

Informatieavond over 
hoogsensitiviteit (hooggevoeligheid)



11

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

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange

Tel. 0522-451406

www.annekehairandbeauty.nl
info@annekehairandbeauty.nl

Verhalen rond de kachel

Tien jaar geleden startte Mieneke Bout van Huize Welgelegen in Koekange 
samen met dichteres Ria Westerhuis met het organiseren van Verhalen en 
Muziekavonden in de wintermaanden. En met succes. Dit seizoen bestaat 
Verhalen rond de Kachel precies 10 jaar. In dit jubileumjaar treden artiesten 
op die in de afgelopen tien jaar al eerder van de partij waren. 
Op vrijdag 26 februari a.s. vindt de vierde avond van dit seizoen plaats in 
“De Hooiberg”, Prinsesseweg 8 te Koekange. De sfeervolle ambiance en de 
keuze van de artiesten zorgt voor een ontspannen avondje uit.
Dit keer treden op: Jan Veenstra uit Linde, hij vertelt verhalen in het 
Drents. Daarnaast brengt hij samen met pianist-zanger Geert Jan Brader de 
Minaminimeezingmoordenaarsmusical. In een kleine 25 minuten verhalen en 
bezingen ze de beroemde ‘moord op Mina Koes bij het Zwarte gat (1881): 
Deelname van het publiek wordt op prijs gesteld.
Nicolette Leenstra uit Assen verzorgt de poëzie. Ze leest voor uit haar nieuw-
ste bundel “de Reis van de Zeevaarder”. 
Plaatsen reserveren bij: Mevr. Bout 0522-451771 of info@welgelegen.com 
Presentatie: Ria Westerhuis, techniek: Rob Zandgrond
De avond begint om 20.00 uur.
entree: € 12,50,-- inclusief koffie/thee bij aanvang, en home made koek 
adres: Prinsesseweg 8 te Koekange (net over het spoor).
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Jong geleerd 

is oud gedaan! 
 

Met JongWijs leer jij stap voor stap 
met bankzaken omgaan. 

 

JongWijs is een betaalpakket speciaal voor jou! 

Eerst begin je met een spaarrekening en vanaf 8 jaar komt daar een betaalrekening bij. Bij 
het pakket krijg je leuke en leerzame tips van ons. Ieder jaar, totdat jij 18 wordt. Zo 

vertellen we jou over de waarde van geld, het nut van sparen, waarom nadenken voordat je 
uitgeeft én hoe je veilig betaalt met je pinpas. We praten over zelf geld verdienen en hoe je 

samen met je vrienden kunt sparen voor een vakantie.  
 

Kom langs met jouw vader en/of moeder en open nu samen een JongWijs Pakket.  

Wij hebben een leuk cadeau voor jou klaarliggen!  

 
 
 
de Wijk 0522-47 67 80 baliedewijk@wolden.nl  
 
Ruinen 0522-47 25 28 balieruinen@wolden.nl  
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Jong geleerd
is oud gedaan!

Met JongWijs leer jij stap voor stap
met bankzaken omgaan.

JongWijs is een betaalpakket speciaal voor jou!

Eerst begin je met een spaarrekening 
en vanaf 8 jaar komt daar een betaalrekening bij.

Bij het pakket krijg je leuke en leerzame tips van ons. 
Ieder jaar, totdat jij 18 wordt.

Zo vertellen we jou over de waarde van geld, 
het nut van sparen, waarom nadenken voordat je

uitgeeft én hoe je veilig betaalt met je pinpas. 
We praten over zelf geld verdienen en hoe je

samen met je vrienden kunt sparen voor een vakantie.

Kom langs met jouw vader en/of moeder 
en open nu samen een JongWijs Pakket.

Wij hebben een leuk cadeau voor jou klaarliggen!
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Nieuws van de Ondernemers Vereniging Koekange
 
Vrijdag 5 januari heeft de OVK hun nieuwjaarsbijeenkomst gehouden bij 
Pitch & Putt. De opkomst was overweldigend! Voorzitter Paulette Zorn hield 
haar toespraak en bracht een toost uit met alle leden op een mooi, succes-
vol 2018. Het was een gezellige avond waar iedereen informeel kennis met 
elkaar heeft gemaakt.
Voor het nieuwe jaar staan er ook al een paar mooie bijeenkomsten in de 
agenda.
Te beginnen met de jaarvergadering op donderdag 22 februari  voor de 
leden. Na het officiele gedeelte zal Dr. Kirsten Kirchner een interessan-
te  lezing geven. Kirsten is een Koekanger ondernemer. Zij is Marketing- en 
bedrijfsadviseur en kan op een boeiende en open manier praten over de 
problemen die bedrijven tegen kunnen komen en hoe je die op een succes-
volle manier kunt overwinnen. Na afloop is er gelegenheid om te netwerken.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd om 20.00 uur in Dorpshuis De Schakel.

Bent u ondernemer maar nog geen lid van de OVK? Meld u dan nu aan! Dat 
kan door te mailen naar ovk.koekange@gmail.com of te bellen met Anneke 
Westenbroek tel.nr. 451406. De OVK is ook te volgen op Facebook. 
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Diabetescafé

Op 28 februari vindt het eerste Diabetescafé Meppel van dit jaar weer plaats 
in Cultureel Centrum ‘De Plataan’, Vledderstraat 3 in Meppel van 19.30 tot 
± 22.00 uur.
Het thema van de avond is: ‘Voetverzorging bij Diabetes’. 
Twee specialisten: Medisch Pedicure Annelies van Zanten en Podotherapeut 
Ineke Joesten zullen, mede aan de hand van vragen van deelnemers, iets 
vertellen over het belang  van goede voetverzorging bij diabetes.
Mensen met diabetes, partners, ouders van kinderen met diabetes en belang-
stellenden zijn van harte uitgenodigd.

Stamppottenbuffet van de Zonnebloem afdeling de Wolden 

De eerste activiteit in het nieuwe jaar van de Zonnebloem afdeling de Wolden 
was een stamppottenbuffet in “de Olde Karke” in Echten. De stamppotten 
zuurkool, boerenkool en hutspot voor het buffet waren, evenals de verschil-
lende bijgerechtjes, bereid door een aantal vrijwilligers. Enkele andere vrij-
willigers hadden de ruimte in  “de Olde Karke” gezellig aangekleed voor het 
bezoek van de gasten.  Rond 11.30 uur werden deze verwelkomd met een 
drankje, waarna er genoten kon worden van een smakelijk stamppottenbuf-
fet met als toetje bitterkoekjesvla. De gasten lieten het zich goed smaken 
en vonden het erg gezellig. Voor herhaling vatbaar in deze mooie accommo-
datie was de mening van velen. Het geheel werd afgesloten met een kopje 
koffie / thee met een bonbon, waarbij de mededeling werd gedaan dat de 
volgende activiteit op 15 maart is in de museumboerderij in Staphorst.    

ALAAF       ALAAF       ALAAF      ALAAF     ALAAF     ALAAF

Hou jij van verkleedfeestjes en ben je gek op dansen?
En zit je in groep 4, 5, 6, 7 of 8?
Dan is het carnavalsfeest echt iets voor jou!
A.s. vrijdag 2 maart van 19.00 tot 21.00 uur, ben je van harte welkom om 
carnaval te vieren in dorpshuis de Schakel.
Kom verkleed en neem al je vriendjes en vriendinnetjes mee.
Er is natuurlijk ook een mooie prijs voor de allermooist verklede dame en 
heer!!
Entree 2,50 euro incl. drinken en wat lekkers!

TOT DAN!
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ZONDAGZONDAG  11 MAART 2018  14.30  uur 

C C --  O O --  N N --  C C --  E E --  R R --  TT  

ENTREE  10,- -  EURO p.p. 
Kaarten te reserveren: aan de kassa, online of telefonisch

0521-514004 

Meer informatie op:  www.brincksanghers.nl 
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ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

Aandacht geeft kwaliteit

Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP  Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag, ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond

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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- 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

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Bedankt

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaartjes, bloemen, 
telefoontjes etc. die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het zieken-
huis, en bij mijn thuiskomst.
Ook namens Roelof hartelijk dank. 
Het heeft ons goed gedaan dat er zoveel mensen met je meeleven.

Hartelijk dank Roelof en Lies Kwant

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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Te koop,  gevonden e .d .

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur 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.

Te huur 
Stacaravan in Frankrijk, regio Ardèche vlakbij de Rhône, op de camping 
Le Merle Roux te Baix. Info bij fam. Martens 06-10889920.

Online boodschappen doen bij Spar Koekange 
 

Met zware tassen sjouwen? Niet nodig.  

Bestel eenvoudig online uw boodschappen bij uw eigen SPAR winkel. U kunt  
de bestelde boodschappen laten (thuis)bezorgen of zelf ophalen in de winkel.  
Handig toch?  

Dit is SPAR Online bestelgemak  

- Eenvoudig en makkelijk 
- Géén minimum bestelwaarde 
- Thuisbezorgd voor Ä 4,95 
- Gratis bezorgd bij bestelling vanaf Ä 50,- (excl. statiegeld), waar en 

wanneer u wilt 
- Gratis ophalen in de winkel wanneer u wilt  
- Geen betalingen online: u rekent veilig af aan de deur (pin of contant) of in 

de winkel 
- Online dezelfde prijzen als in de winkel 

 

Voor meer informatie of als u gebruik wilt maken van deze service  
website: www.spar@koekange.com 

 
	

 

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 “fietste-
lefoon” 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!
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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

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



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 7 maart 2018
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 1 maart 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

21 feb. De Koegang nr. 4
22 feb.  Jaarvergadering Ondernemers Vereniging Koekange - De Schakel - 

20.00 uur
23 feb. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
23 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 feb. Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
24 feb. Worstenactie De Bosruiters - vanaf 10.00 uur
24 feb. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
25 feb.  Concert t.g.v. 275 jaar Matthias Amoor orgel - Geref. kerk Berghuizen 

- 15.00 uur
26 feb. Verhalen rond de kachel 10 jaar - Huize Welgelegen - 20.00 uur
27 feb. Vakantiebijbelfeest - Dorpshuis de Barg’n - 9.30-12.30 uur
28 feb. Diabetescafé - De Plataan, Vledderstraat 3 Meppel - 19.30-± 22.00 uur
  2 maart Kindercarnaval - Achterzaal De Schakel - 19.00-21.00 uur
  7 maart De Koegang nr. 5
  8 maart 6e rond de tafelgesprek - De Schakel - 20.00 uur
  9 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
10 maart Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
11 maart Concert ‘De Brincksanghers’ - De Meenthe Steenwijk - 14.30 uur
13 maart  Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
17 maart Pokertoernooi - De Schakel - 19.30 uur
21 maart De Koegang nr. 6
22 maart   Jaarvergadering Feestcommissie Koekange - Dorpshuis de Schakel - 

19.30 uur
23 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 maart  Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
24 maart Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
24 maart The Passion; muzikale voorstelling - Herv. kerk Zuidwolde - 19.00 uur
24 maart  Pubquiz - Pitch en Putt - Aanvang 20.00 uur 
  Team bestaat uit maximaal 5 personen. Teamticket kost € 7.50. 

Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059.

Iedere vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 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


