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Opening van de open bedrijvendag op 3 november door Jan ten Kate.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
11 nov. HA 11.00 uur Ds. M van Rijswijk
!!!!!!!!
16.30 uur Ds. S de Bruine
18 nov.
11.00 uur Ds. J v.d. Wetering
15.30 uur Ds. L Sollie

Balkbrug
Tuk
Meppel

Gereformeerde kerk, Berghuizen
7 nov.
19.30 uur Ds. J.W. Muis
Dankdag
11 nov.
10.00 uur Ds. R. Gosker
de Wijk
18 nov.
10.00 uur Mw. ds. K. Smit v.d. Berg Baambrugge
			
Kerk zonder drempels
Protestantse Gemeente Koekange
11 nov.
9.30 uur Ds.J. Muis	Zo. na Dankstond/Gezam.
Avondmaal
18 nov.
9.30 uur Ds. R. Gosker
De Wijk/ IJhorst		

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Mijn vogels, belevenissen van een vogelaar
Normaal gesproken staat op deze plek een Stukje
Natuur. Vanaf het begin van de Koegang, ruim
13 jaar geleden, staat dat hier. “Vanwaar deze
andere titel?” Heel simpel, het is de titel van mijn
binnenkort te verschijnen boek. Op zaterdag 10
november om 14.30 uur vindt de presentatie
plaats van dit boek in het Bezoekerscentrum
van Natuurmonumenten aan de Benderse 22 in
Ruinen, vlakbij de bekende schaapskooi. Iedereen
die hiervoor belangstelling heeft is van harte welkom.
Het boek bevat dertien verschillende hoofdstukken, waarin allerlei belevenissen langskomen,
die ik als vogelaar heb meegemaakt in de bijna
vijftig jaar dat ik naar vogels in de vrije natuur
kijk. Zo zijn er hoofdstukken over mijn gedragsonderzoek aan huismussen,
mijn werk voor de kerkuilbescherming en uiteraard over Koekange. Maar
bijvoorbeeld ook een hoofdstuk over mijn vogelreis naar Kenia. Daar heb ik
ruim 500 vogelsoorten gezien. Wees echter niet bevreesd dat ik die allemaal
opnoem. Het boek is vooral bedoeld als een prettig leesboek, waarin de
vogels de hoofdrol spelen. Alle hoofdstukken zijn voorzien van prachtige
pentekeningen van Harm Echten uit Ruinen.
In het Bezoekerscentrum is het boek te koop, tegen het redelijke bedrag van
€ 19,95. Mocht je om wat voor reden het daar niet kunnen kopen, dan kun
je na bovengenoemde datum altijd bij mij thuis aan de Berken 7 langskomen.
Gaarne dan wel het bedrag contant meenemen, ik heb geen pinautomaat, en
het liefst na 17.00 uur.
Paul Mentink

dé uitvaartverzorger met respect

Uitvaartzorg voor alle
verzekeringen
o.a. Memento Mori
Ruinerwold

T 0522 - 70 30 00
www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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SCHOORSTEENTECHNIEK
Afdeling Vegen
www.schoorsteenvegerij.com

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

Tel. 0522 25 12 72 of antwoordapparaat
of 06 53 47 55 45

Wij vegen van bovenaf
met ladder + hoogwerker
zodat wij Uw riet of pannen niet
aanraken met de ladder.
Wij vegen van onderaf
middels kunststof of
stalen borstels of met Rotary
Power Sweeping
Altijd bijna 98% stofvrij

Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
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MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

Hallo lieve kinderen van Koekange e.o.,
Sinterklaas en zijn Pieten hebben ons laten weten dat ze zaterdag 24 november weer in Koekange komen. Wij verzamelen om 13.00 uur bij de Kerk,
waarna we in een korte optocht door het dorp gaan.
Na de optocht is er bij het Dorpshuis de Schakel een leuke activiteit voor de
kinderen t/m groep 4.
Om 14.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.
Jullie komen toch ook! Tot 24 november.
P.S. Er worden tijdens de optocht en de activiteit foto’s/video’s gemaakt en
deze worden gepubliceerd op deze Facebookpagina.
Groetjes de Sinterklaas Commissie

Ambassadeurs gezocht voor seniorenproject Gekleurd Grijs
Stichting Kunst & Cultuur is voor haar project Gekleurd Grijs op zoek naar
mensen die van november tot en met mei 2019 kunst- en cultuuractiviteiten
voor senioren helpen ontwikkelen en promoten. Het doel is om nog meer
ouderen te interesseren voor de creatieve workshops, rondleidingen en
voorstellingen die tijdens de actiemaand Gekleurd Grijs worden aangeboden.
April 2019 vindt voor de zesde keer ‘de actiemaand van Gekleurd Grijs’
plaats. De hele maand bieden musea, theaters, kunstencentra, podia en
kunstenaars creatieve activiteiten aan senioren. De ambassadeurs stimuleren
ouderen deel te nemen aan de workshops en rondleidingen en helpen soms
mee in de organisatie.
Steeds meer senioren beoefenen één of meerdere kunstvormen. Toch is er
nog steeds een grote groep die nooit kennis heeft kunnen maken met dans,
beeldende kunst of muziek. Kunst & Cultuur Drenthe wil met het project
Gekleurd Grijs senioren stimuleren op pad te gaan naar voorstellingen, rondleidingen, lezingen of zelf deel te nemen aan activiteiten op het gebied van
fotografie, dans of theater.

Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
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Party service
H. Koetsier
Koekange
tel. 0522-451331
www.sparkoekange.nl
H. KoetsierKoekange
tel. 0522-451331
www.sparkoekange.nl

Heerlijke

VARKENSROLLADE
Kilo

€5,98

PROCUREURROLLADE
Kilo

€6.98

AANBIEDING geldig van 7-11-2018 tot 10-11-2018
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Heb je al gestemd voor de Rabobank Coöperatieweken?
De Rabobank verdeelt € 100.000 tijdens deze weken. Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage ontvangen voor een project welke bijdraagt aan het versterken van de lokale leefomgeving. Leden van Rabobank
Meppel-Staphorst-Steenwijkerland bepalen de hoogte van de bijdrage door
te stemmen op de projecten.
De stemperiode loopt van woensdag 1 november tot en met woensdag 15
november. Elk lid van de Rabobank mag vijf stemmen verdelen, maximaal 2
stemmen per project. Dus naast het Platdakkie van de Schakel is er ook nog
ruimte voor andere projecten. Alle stemmen worden geteld en het beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld.
Wij gaan het bedrag besteden aan de nieuwbouw van het Platdakkie, de
aanbouw voor het kinderclubwerk in Koekange. Hierin worden jaarlijks voor
meer dan 100 kinderen uit het dorp kookclub, knutselclub, timmerclub en
andere clubs gegeven. Leuke activiteiten waarbij de kinderen met elkaar en
actief bezig kunnen zijn. Wij vinden het belangrijk dat dit clubwerk kan blijven bestaan. Maar dan moet het gebouwtje wel vervangen worden. Hiervoor
kunnen wij natuurlijk elke financiële bijdrage gebruiken.
Dus breng je stem uit op nieuwbouw Platdakkie van Dorpshuis de Schakel!

Eerste Huiskamerfestival in Zuidwolde een feit!
Op zondagmiddag 18 november wordt voor de 1e maal een Huiskamerfestival
georganiseerd in Zuidwolde. Een nieuw initiatief waarbij muziekliefhebbers
deze middag kunnen reizen van huiskamer naar huiskamer om samen naar
muzikaal talent te luisteren. In totaal zullen er in 15 huiskamers, 1 ontmoetingsruimte en 1 supermarkt (mét ingerichte huiskamer!) verschillende bandjes, singer-songwriters en jonge muzikale talenten te horen zijn. Het festival
is te bezoeken tussen 13.00 tot 18.00 uur en is gratis toegankelijk. Op de
hoogte blijven van de laatste nieuwtjes rondom het festival? Kijk op www.
facebook.nl/huiskamerfestivalzuidwolde.
Voor meer informatie rondom het festival kunt u ook contact opnemen met
Leonoor Colenbrander, Welzijn De Wolden, tel. 0528 – 378686 of per mail
leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl.

PETER PRUNTEL
Wolddijk 25, 7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
M. 06 - 23 24 93 05
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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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 uitzonderlijke 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 dat 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 kwaliteit, 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 of een gebeurtenis te nomineren voor het Raspaard
2018 moet het nominatieformulier worden ingevuld. Dat kan via dewolden.
nl. Een nominatie moet uiterlijk vrijdag 30 november 2018 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 vrijdag 30 november 2018 binnen zijn.
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Obligaties Vitesse’63
In verband met de financiering van de kantineverbouw in 2008 zijn er obligaties verkocht. Volgens het obligatiereglement moet jaarlijks (2009-2018)
op de ledenvergadering een loting plaatsvinden waarna de uitgelote obligaties kunnen worden verzilverd.
Daarom zijn op de ledenvergadering van 30 oktober 2018 de laatste 16
obligaties uitgeloot. Bezitters van de betreffende obligaties krijgen ook persoonlijk bericht. De volgende obligaties zijn uitgeloot:
3, 4, 5, 14, 27, 80, 84, 85, 88, 100, 109, 117, 165, 171, 181, 183.
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester van Vitesse’63, zie www.
vitesse63.nl.

Najaarsconcert Byzantijns Mannenkoor Friesland Drachten
o.l.v. Nana Tchikhinashvili
Werken uit de rijke geschiedenis van de Byzantijnse Kerk.
Zondag 18 november om 15.00 uur in de Mariakerk in Ruinen.
Entree volwassenen € 15,00 –kinderen tot 18 jaar gratis– incl. consumptie.
Kerk open om 14.30 uur, aldaar kaarten verkrijgbaar. Reserveren niet noodzakelijk.

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

Dagelijks keuze uit
vers bereide maaltijden
Een enkele keer, 1x in de week
of iedere dag

www.zzwd.nl
Maaltijdservice Thuis

Warm of koelvers thuisbezorgd
Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067
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NIEUW IN KOEKANGE !!!
Administratiekantoor

OCIN Financial Services
Advisering, administratie, belastingen

Begeleiden (startende) ondernemers
Verwerken financiële administratie

• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

Verzorgen aangifte omzetbelasting
Verzorgen loonadministratie
Samenstellen jaarrekening
Aangifte inkomsten-, loon- en vennoot-

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

schapsbelasting
Financieel en fiscaal advies

Hoge Linthorst 13 A
7958 NZ Koekange
Mob: 06 - 2128 8406
www.ocin.nl

Buurtteams De Wolden
Maakt u zich zorgen over iemand?
Ervaart u overlast? Of hebt u een vraag,
maar weet u niet bij wie u terecht kunt?
Soms is het lastig om de juiste organisatie voor uw vraag te vinden en soms
heeft u meerdere instanties nodig.
Daarom zijn verschillende organisaties
nu verenigd in twee Buurtteams binnen
De Wolden. In de buurtteams werken de
volgende organisaties samen: Stichting
Welzijnswerk De Wolden, politie, Actium, Cosis, GGZ en de gemeente De
Wolden. Het werkgebied van de teams is opgedeeld in Noord en Zuid, waarbij de scheidingslijn de A28 is. Noord bestaat uit de dorpen: Koekange,
Koekangerveld, Ruinerwold, Oosteinde, Weerwille, Berghuizen, Ruinen,
Echten, Ansen en Eursinge. Buurtteam zuid zet zich in voor: Alteveer,
Kerkenveld, Linde, Drogteropslagen, Zuidwolde, Fort en Veeningen. Beide
teams hebben hetzelfde emailadres: buurtteam@dewolden.nl. Daar kunt u
uw vragen, zorgen of meldingen naartoe mailen. Het buurtteam neemt dan
zo spoedig mogelijk contact met u op.
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Samen aan tafel in Koekange viert 10-jarig jubileum
Elke laatste vrijdag van de maand is het gezellig druk in dorpshuis De
Schakel. Rond de twintig mensen schuiven dan met elkaar aan tafel om
samen te eten. Volgende maand viert het gezelschap het tienjarig bestaan
en dat laten ze niet zomaar voorbij gaan. Iedereen is uitgenodigd eenmalig
gratis mee te eten.
Vanaf het begin is Lutina Bos betrokken bij de organisatie. Elke maand overlegt ze met Jennie Zwiers, beheerster van De Schakel, hoe het menu er uit
gaat zien. Daarbij proberen ze zoveel mogelijk te variëren. Elk menu bestaat
uit 3 gangen en wordt uitgeserveerd aan tafel, soms in buffetvorm.
‘Samen aan tafel’ richt zich op 65-plussers uit Koekange. Als mensen eenmaal een keertje geweest zijn, komen ze meestal trouw terug. “Maar voor
sommigen is de drempel een beetje hoog”, weet Lutina. “Terwijl echt iedereen welkom is. Het is gewoon fijn om een keertje niet zelf te hoeven koken
en om eens met andere mensen aan tafel te zitten en een praatje te maken.
Daar organiseren we het ook voor, het gaat vooral om de sociale contacten.”
Om die drempel wat te verlagen nodigen we iedereen van 65 jaar of ouder
uit een hapje mee te eten op vrijdag 30 november a.s. om 11.30 uur. Je
dient je wel vooraf (uiterlijk voor 28 november) aan te melden bij Lutina Bos,
e-mail: lutinabos@hotmail.com of telefoon: 06-14252052.

Hoveniersbedrijf

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

Denk aan de najaarsbeurt
voor uw tuin
Vaste planten
Tuin -aanleg
-onderhoud
-ontwerp
Sierbestrating
Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.
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Party service
H. Koetsier Koekange tel. 0522-451331 www.sparkoekange.nl

Vanaf zaterdag
10 november
Is er weer heerlijke
zelfgemaakte snert
Vanaf 11.30 uur

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl
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Officiële opening kunstgrasveld V.V. Vitesse’63,
Koekange
Op zaterdag 17 november as. zal wethouder Jan van ’t Zand
om 16.45 uur symbolisch het nieuwe kunstgrasveld bij
Vitesse’63 openen. Iedereen is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
Kunstgrasveld
In maart 2017 heeft er een eerste overleg plaatsgevonden tussen De Wolden
en bestuur van Vitesse’63 over de haalbaarheid voor een kunstgrasveld.
Door groei van het aantal leden was er behoefte ontstaan aan een extra veld,
terwijl door de nieuwe woningbouw in Koekange er trainingsruimte moest
worden afgestoten. In het kader van het project Hard Gras heeft gemeente
De Wolden uiteindelijk besloten om een nieuw kunstgrasveld aan te leggen.
Na enkele overleggen in januari en februari 2018 zijn vervolgens in maart
de eerste concrete voorbereidingen getroffen. Na bij diverse verenigingen
verschillende kunstgrasvelden te hebben bekeken, heeft de gemeente De
Wolden het project in april aanbesteed. De opdracht is gegund aan Domo
en in mei zijn zij gestart met de werkzaamheden. In de zomermaanden is er
hard doorgewerkt om in augustus op het nieuwe kunstgrasveld te kunnen
voetballen.
Naast het nieuwe kunstgrasveld, wat voorzien is van ledverlichting, is ook
de bestrating er omheen aangelegd. Nadat vele vrijwilligers vervolgens de
overige bestrating hebben gelegd ligt het geheel er fraai bij en beschikt
Vitesse’63 over een schitterende toekomstbestendige accommodatie.
Opening
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om de accommodatie te bekijken en
de officiële opening van het kunstgrasveld bij te wonen. Deze zal na de wedstrijd Vitesse’63 1 – SJS 1 plaatsvinden. Na de opening kan er nog nagepraat
worden onder het genot van een hapje en een drankje. Rond 18.00 uur is
het feestelijke gedeelte afgelopen.

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
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Bijker Mechanisatie Nijeveen is een allround mechanisatiebedrijf,
gespecialiseerd in verkoop en reparatie van landbouw-, tuin- en
parkmachines. Wij zijn dealer van meerdere gerenommeerde
merken waaronder Deutz-Fahr tractoren, Merlo verreikers, Krone
landbouwmachines, Siloking voertechniek, Meclean reinigingsmachines en
Echo, Snapper, Cramer en Grasshopper voor de tuin- en parksector.
Wij zijn hiermee actief in de professionele en particuliere markt.
In verband met personele wijzigingen zijn we op korte termijn op zoek
naar een

Monteur Landbouwmechanisatie
We zoeken een collega die samen met het team verantwoordelijk is
voor het onderhoud en reparatie van landbouwmachines, wielladers en
verreikers.
Profiel:
Wij zoeken een gedreven monteur die zijn vak verstaat, representatief
is voor het bedrijf en goed kan samenwerken, die een flexibele houding
heeft ten aanzien van de werktijden en bereid is cursussen te volgen
aangaande de functie.
Wij bieden:
Een modern uitgeruste werkplek in een bedrijf met enthousiaste collega’s.
Een uitdagende en afwisselende functie waarbij er mogelijkheden zijn
om jezelf verder te ontwikkelen, er mogelijkheden zijn om specifieke
trainingen te volgen.
Een passend salaris met arbeidsvoorwaarden conform CAO klein metaal.
Heb je interesse? Dan kun je contact opnemen met
de heer Ard Mennik 06-13802413
of stuur een mailbericht naar info@bijkernijeveen.nl
onder vermelding van vacature.
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Rederijkerskamer UDI speelt ‘Een kuuroord vol met stress’
De pruiken en passende outfits zijn uit de kast
gehaald. Zelfs aan krulspelden is gedacht.
Leden van UDI zijn druk bezig met de laatste
voorbereidingen voor de uitvoeringen op vrijdag 2 en zaterdag 10 november om 20.00 uur
bij café Centraal in Ruinerwold. De middagvoorstelling wordt gehouden op 10 november
om 14.00 uur. Alle toneelliefhebbers zijn van
harte welkom! Kaartjes zijn verkrijgbaar bij
Centraal en kapsalon van den Berg.
Al weken wordt er iedere dinsdag- en donderdagavond gerepeteerd. De rederijkerskamer speelt ‘Een kuuroord vol met stress’. De klucht in drie bedrijven
is geschreven door Nico Torrenga. De regie is in handen van Niesje OetsenKleis en Jan van Elp is souffleur.
Een kuuroord vol met stress
Joris - gespeeld door voorzitter Menno de Leeuw - runt een kuuroord. Hij
heeft het erg druk en het valt voor hem niet mee om alles rond te krijgen.
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zorgd door Bart Kiers.
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zonne-energie

De Berken 11
Koekange

Te k o o p , g e v o n d e n 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

K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf
Dorpsstraat 33
7958 RK Koekange

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

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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7e “Rond de tafel” gesprek op maandag 19 november in
dorpshuis De Schakel
Op maandag 19 november wordt voor de zevende maal een Rond de tafel
gesprek georganiseerd door Welzijn de Wolden en de Belangenvereniging
Koekange en omgeving. De Belangenvereniging heeft in de periode 20092010 de dorpsvisie ontwikkeld. 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 burgerinitiatieven.
De Belangenvereniging is al enige tijd in gesprek met het buurtteam, medewerkers 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!
Heeft u een idee over een nieuw initiatief of over een al lopend initiatief kom
deze avond en geef het aan ons door!
Op maandag 19 november zal het Rond de tafel gesprek plaatsvinden in
dorpshuis 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

Informatie
Alarmnummer:
Huisartsenpost Meppel:

112
0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB Koekange
Tel. 0522-451236 (spoed, assistente en herhaalmedicatie via keuze-menu)
Website: www.koekange.praktijkinfo.nl (ook voor e-consult en herhaalmedicatie)
De praktijk is dagelijks geopend van 8-17 uur.
De apotheek is dagelijks geopend van 8-12 uur en van 15-17 uur. Pauze van
10.15-10.30 uur.
Aanvragen herhaalmedicatie kan via de website, de receptenlijn en de brievenbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze voor 15 uur aangevraagd is ligt
deze de volgende werkdag vanaf 11 uur voor u klaar.
Stichting Kleine Nodenhulp Maaltijdvoorziening
Koekange R. Kraal tel. 0522-451224 - De Wijk R. Klomp tel. 0522-442964
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Agenda
7 nov. De Koegang nr. 21
9 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
10 nov.	Presentatie boek Paul Mentink - Bezoekerscentrum, Benderse 22,
Ruinen - 14.30 uur
10 nov.	Uitvoering Rederijkerskamer UDI - Café Centraal Ruinerwold - 14.00
en 20.00 uur
10 nov. Maximaal Hollands - Pitch en Putt Koekange - 21.00 uur
17 nov. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
17 nov. Opening Kunstgrasveld Vitesse’63 - 16.45 uur
18 nov. Huiskamerfestival Zuidwolde - 13.00-18.00 uur
18 nov. Najaarsconcert - Mariakerk Ruinen - 15.00 uur
19 nov. Rond de tafel gesprek - De Schakel - 19.45 uur
21 nov. De Koegang nr. 22
23 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
24 nov. Intocht Sinterklaas - bij de kerk - 13.00 uur
24 nov. Pokertoernooi - Pitch en Putt Koekange - 19.30 uur
27 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
30 nov. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
1 dec. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
7 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
15 dec. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
15 dec. Kerstmarkt achter de kerk in Berghuizen
18 dec. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
21 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
29 dec. Klaverjasmarathon Berghuizen - aanvang 10.00 uur
5 jan. Klaverjasmarathon Vitesse’63 - 10.00 uur
8 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
11 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
25 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
8 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
22 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
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

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
21 november 2018
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 15 november 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
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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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Nu of nooit!
ONZE BEDRIJFSLEIDER GAAT HET ONDERW

!
GEHELE VOORRAAD MOETVEWEG
ALLES GAAT WEG VOOR HAL PRIJS
MEUBELEN, KLEINMEUBELEN, BANKSTELLEN, TAFELS,
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN, KASTEN, DRESSOIRS, BIJZETTAFELS,
BOXSPRINGS, KARPETTEN, ENZ

VOORDELIG AANBOD BOXSPRINGS

GEHEEL COMPLEET!
OP VOORRAAD!!

HUGO DE GROOTSTRAAT 9 MEPPEL

06 82522839
www.meubelstuntermeppel.nl
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR

IJS IN!!!

