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Afgelopen zaterdag bestond dorpshuis de Schakel 50 jaar en werd, na een grote 
verbouwing, het Platte Dakkie geopend door burgemeester Roger de Groot.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

  6 okt. 11.00 uur Ds J. Beekhuis Hoogeveen
 15.30 uur Ds J. Dunnwind Heemse
13 okt. 11.00 uur Ds E. Meijer Heemse
           !!!! 16.30 uur Ds S de Bruine Balkbrug

Gereformeerde kerk, Berghuizen

  6 okt. 10.00 uur Ds. J.W. Muis Avondmaal
13 okt. 10.00 uur Ds. J.W. Muis

Protestantse Gemeente Koekange

  6 okt. 9.30 uur Ds. J. Stap Kolderveen
13 okt. 9.30 uur Dhr. C.F. Dees  Meppel

Kerkdiensten

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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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 spinnentelling 2019
Waarschijnlijk kwam ik laatst in een bericht het moeilijkste Nederlandse 
woord tegen. Het is een echte tongbreker, maar ik wil het de lezer toch niet 
onthouden. Het lastige woord is paraskevidekatriafobie. Het duurde mij een 
hele tijd, eer ik het woord enigszins fatsoenlijk kon uitspreken. De betekenis 
ervan is de angst voor vrijdag de dertiende en de term is afkomstig uit de 
psychologie.
Een veel bekendere term uit de ruim 400 fobieën is arachnofobie. Het is 
de angst voor spinnen en het is mogelijk de meest voorkomende vorm van 
dierenfobieën. Mijn zus heeft er ook een beetje last van. Ik zou haar dus 
nooit vragen om mee te doen aan de jaarlijkse spinnentelling in huis en tuin. 
Hoewel zij beschikt over een huis met bijbehorende tuin.
Op 7 en 8 september 2019 werd voor de zevende keer de nationale Huis- en 
Tuinspinnentelling gehouden. Iedereen kon daaraan meedoen door tijdens 
die twee dagen alle spinnen, zowel binnen als buiten, te tellen. Vervolgens 
konden de deelnemers hun resultaat invoeren op de website van Tuintelling.
nl.
Zoals dat met alle tellingen gaat, komt er uiteindelijk een top tien uit van de 
meest getelde spinnen. De winnaar was geen verrassing, al zeven jaar staat 
de kruisspin bovenaan. Niet verwonderlijk, het beestje maakt zijn spinnen-
web vaak op opvallende plekken. Daarbij is hij gemakkelijk te herkennen aan 
het kruis op zijn rug.
De top tien ziet er als volgt uit:

1. Kruisspin *
2. Grote trilspin *
3. Venstersectorspin
4. Herfsthangmatspin
5. Gewone huisspin *

6. Gewone strekspin
7. Muurkaardespin
8. Schorsmarpissa *
9. Platte wielwebspin
10. Gewone doolhofspin

De spinnen met een sterretje heb ik ooit hier besproken.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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HAIR
FASHION
KOEKANGE

maandag   gesloten
dinsdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
woensdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
donderdag   8:30-12:00 en 13:00-15:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
zaterdag   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange

Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

50 jaar

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
Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Vrouwen koffieochtenden in Bibliotheek De Wijk
Donderdag 26 september was er weer een ‘Vrouwen koffieochtenden’ in 
de Bibliotheek van De Wijk. De ochtenden zijn bedoeld voor buitenlandse 
vrouwen die samen met Nederlandse vrouwen,  de Nederlandse taal beter 
willen leren spreken. Om de 14 dagen kunnen vrouwen aanschuiven aan de 
Postweg 43, om gezamenlijk te praten over verschillende onderwerpen. 
De ochtenden beginnen om 10.00 uur en zijn gratis toegankelijk.  
Contactpersonen voor de koffieochtenden zijn Gerrie Bosman en Hanneke 
Stapel. Voor meer informatie kunt u bellen met Welzijn De Wolden tel. 0528-
378686.
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Gratis activiteiten voor kinderen in De Wolden
Oktober Kindermaand biedt creatieve activiteiten en voorstellingen 
door heel Drenthe

In oktober is het kindermaand in Drenthe. Dit betekent dat kinderen tijdens 
deze speciale maand gratis kunnen meedoen aan culturele activiteiten in 
musea, molens, theaters en ateliers. De deelnemende instellingen geven in 
de weekenden spannende rondleidingen, leuke workshops en bieden voor-
stellingen speciaal voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 
Op www.kindermaand.nl staat een totaaloverzicht.

In gemeente De Wolden kun-
nen kinderen alle zaterdagen en 
zondagen in oktober rond het 
Bezoekerscentrum Dwingelderveld 
in Ruinen een herfstspeurtocht vol-
gen. De kinderen lenen bij het 
Bezoekerscentrum een tas met 
materialen, volgen de bordjes 
OERRR, maken opdrachten en gaan 
op zoek naar verschillende herfst-
schatten. Museum De Wemme in 

Zuidwolde is op 20 oktober geopend. Daar mogen kinderen na een speur-
tocht door het museum cupcakes versieren, papieren gebakjes maken en 
brood bakken aan een stokkie. 

Samen een schilderij maken
Kunstenaar Femke Anne heeft de deuren van haar atelier op 5 en 19 oktober 
openstaan voor ouders en kinderen, zodat ze samen een kunstwerk kunnen 
maken. De bibliotheken van De Wijk en Ruinen sluiten met hun activiteiten 
aan bij de Kinderboekenweek met het thema Reis mee!. Kinderen kunnen 
in deze bibliotheken een (fantasie)voertuig maken. En bij Kaarsenmakerij 
Het Tweede Lichtje kan elke zaterdag en zondag een kaarsje van gerecycled 
kaarsvet worden gemaakt in de vorm van een zon, maan, dier of bloem.
Het project Oktober Kindermaand stimuleert kinderen en hun ouders in 
de vrije tijd deel te nemen aan creatieve culturele activiteiten in Drenthe. 
Drempels zijn zoveel mogelijk weggenomen. Zo zijn alle activiteiten 
voor kinderen gratis toegankelijk. Ook zijn er activiteiten voor kinderen 
met een beperking en er vinden minstens vijf activiteiten plaats in elke 
Drentse gemeente. Grote Drentse organisaties die dit jaar aanbod heb-
ben zijn het Drents Museum, Gevangenismuseum, Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork, Jan Kruismuseum, theater Hofpoort, Speelgoedmuseum 
Kinderwereld, Het Drentse Landschap en het Van Gogh Huis.
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

De Eikenheuvel organiseert Twee Huisconcerten in 2019
 
1e concert zondag 20 oktober
 
Hobo, Esther van der Ploeg
Piano, Yukiko Hasegawa
Verteller, Rens van Hoogdalen
 
Zij spelen en vertellen het verhaal  
uit de Griekse mythologie. Componisten o.a:
Maurice Ravel: Mélodies populaires Grecques, 1
Philip Glass, Orpheus III ‘Journey to the underworld’
Christoph Willibald von Gluck ‘Ach, ich habe Sie verloren’,
Uit: Orpheus und Euridyke
 
Entree: 15,- inclusief koffie, thee/hapje, drankje
Tijd: welkom vanaf 14.30 u aanvang concert 15.00 uur
Adres: Berghuizen 34 Berghuizen gemeente De Wolden
 
Met het oog op onze organisatie, zouden wij het op prijs stellen als u ons 
vóór 13 oktober 2019 laat weten of u komt.
 
Het 2e huisconcert is op 17 november.
Musici Pianist Mark Beursgens en celliste Hanne Steffers; Frans Schubert 
Arpeggione Sonata; Richard Strauss cello sonate opus 6.

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449  |  drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
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Een warme handdruk en een 
arm om ons heen 
Dat is alles wat je nodig hebt om 
te weten, we zijn niet alleen 
Ons is de afgelopen jaren zoveel 
steun en liefde gegeven 
Het geeft ons moed om verder te 
gaan

De blijken van medeleven na het 
overlijden van

Elizabeth Kwant-ter Horst

Lies
 
waren ontroerend. 
Daarvoor onze grote dank!
                           
  Roelof Kwant 
  Kinderen en 

kleinkinderen

Koekange, oktober 2019

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

Vrijwilliger in De Wolden? Meld u dan nu aan voor de Tea 
Time waarderingsbon! 

Zoals elk jaar wordt de maand oktober weer omgedoopt tot ‘Maand van de 
Vrijwilliger’. In deze maand wordt er extra aandacht besteed aan het vrijwil-
ligerswerk. Zo ontvangt iedereen in week 40 het vrijwilligersmagazine in 
de bus. Een magazine gevuld met leuke interviews van vrijwilligers, de ViP 
puzzel, info omtrent vrijwilligerswerk en de Kennisagenda ViP 2019/ 2020.

Zoals elk jaar willen we alle vrijwilligers in gemeente De Wolden weer waar-
deren voor hun inzet. Voor dit jaar zijn we de samenwerking aangegaan met 
Tea Time in Echten en kunnen vrijwilligers die actief zijn in de gemeente zich 
aanmelden voor een Tea Time waarderingsbon ter waarde van € 15,-.
Dus ben je actief als vrijwilliger in De Wolden en wil je ook in aanmerking 
komen voor zo’n waarderingsbon? Kijk dan op www.vipdewolden.nl en klik 
op de aanmeldbutton, of bel tel. 0528 – 378686.

Wilt u graag wat meer informatie over de Tea Time waarderingsbon? Neem 
dan contact op met Aïsha Slot of Leonoor Colenbrander van ViP De Wolden 
via info@vipdewolden.nl of tel. 0528-378686.



8

H. Koetsier  Dorpsstraat 26  Koekange  T 0522-451331

www.sparkoekange.nl
 

WAT JE DICHTBIJ HAALT, 
IS LEKKER.

Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

Voor barbecue, warm of koud buffet, 
partytenten, servies, tapinstallatie 

ALLES OP HET GEBIED VAN THUIS SERVICE, 
VOOR ELK FEESTJE

 
  

Party service

 

Nieuws uit de huisartsenpraktijk
Per 1 oktober staat herhaalmedicatie welke op een werkdag voor 12 UUR 
is aangevraagd in principe de volgende werkdag vanaf half 11 voor u klaar. 
Herhaalmedicatie welke na 12 uur is aangevraagd staat 2 werkdagen later klaar. 

De griepvaccinaties zijn dit jaar op dinsdag en woensdag 19 & 20 november, 
van half 6 tot half 7. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u de uitnodi-
ging met datum en tijdstip nog per post.

De praktijk is sinds kort aangesloten op het Landelijk Schakel Punt. Dit houdt 
in dat informatie over uw medicatie, allergieën e.d. digitaal kan worden door-
geven aan uw andere zorgverleners/behandelaars (bijv. de ziekenhuisapotheek 
en huisartsenpost). U moet hier wel persoonlijk eenmalig toestemming voor 
geven. Er ligt een folder met meer informatie en een toestemmingsformulier 
op de praktijk. Informatie en aanmelding kan ook via www.volgjezorg.nl.

Bij vragen kunt u zich altijd melden bij de assistentes van de praktijk.

Team huisartsenpraktijk Koekange
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Dappere stekel
 
Het was even knipperen met 
mijn ogen op 17 september 
kort na half zes eind v/d mid-
dag. Zelfs mijn buurvrouw Lena 
die net haar oppashondje uit-
liet bleef geboeid staan kijken. 
Maar het was toch écht waar 
wat ik zag; er liep een egel op 
de Sportlaan. Komend vanuit de 
struiken bij OBS de Rozebottel 
stak Stekel met gevaar voor eigen leven de straat over om via de parkeer-
plaatsen, de stoep, het brede grasveld, weer een stoep, mijn gazonnetje, 
langs de voordeur bij mijn buren Herman en Jannie, onder hun raam door, 
bij hun de hoek om en langs de zijkant van hun woning richting gras te 
lopen bij Vitesse. Stekel had daarbij wat hulp nodig van mij om onder het 
dikke gaas door te kunnen, waarna het beesie overduidelijk op adem moest 
komen in het zachte en sappige groen. Wat wil je ook na zo’n lange tippel 
en je tamelijk wankel op je pootjes staat. Ik was in gedachten al bezig met 
een noodplan voor wat water (geen melk) en kattenbrokjes of muesli en 
misschien een behuizing. Want hoe vertederend ook: gezien het daglicht en 
tijdstip (en de vele katten in de omgeving) had Stekel hier wellicht beter niet 
kunnen zijn. Ik besloot het echter eerst even aan te kijken en hem met een 
hazeslaapje wat op krachten te laten komen, want je zag de oogjes almaar 
dichtvallen. Mijn noodplan kon altijd nog of om de dierenambulance of 
egelopvang te bellen. Per slot is de egel een beschermde diersoort door het 
jammerlijk verdwijnen van veel van hun habitat. Gelukkig waren de nood-
plannen niet nodig want na ruim ‘n uurtje bleek Stekel zijn weg te hebben 
vervolgd. Waar de reis heen ging? Kan ik helaas geen antwoord op geven 
want ik zag hem niet vertrekken en dus viel er ook niets meer te volgen. Het 
ga je goed Stekel en wees voorzichtig onderweg. Hopelijk vind je een knus 
overwinterplekje
 
Namens Stekel en mij wensen wij iedereen een aangename en kleurrijke 
herfst toe. 

Met vriendelijke groet, Wout – Sportlaan 19 

Cabaretavond

De Historische Vereniging de Wijk-Koekange  organiseert op vrijdag 11 okto-
ber 2019 een cabaretavond om 20.00 uur in het dorpshuis De Havezate in 
de Wijk. Voor ons treden op het bekende cabaretgezelschap Twee Recht Twee 
Averecht. Entree € 10.00.
Kaartverkoop bij de TIP en De  Havezate in de Wijk en bij de Spar in Koekange.
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Hobby?

Heeft u een beetje  tijd over, bent u een nieuwe hobby, die niet te veel licha-
melijke inspanning vraagt, aan het zoeken? Of wilt u juist uw oude hobby 
weer oppakken?  Dan is het misschien tijd om u/je aan te melden bij de 
bridgeclub Koekange. 
Bridge is een sport voor “paren” maar heeft u geen bridgemaatje, vraag dan 
toch eens naar de mogelijkheden.  Ook heeft bridge een beetje het imago 
van “sport voor ouderen”, niets is minder waar want juist een geoefende 
geest helpt je op oudere leeftijd scherp te blijven! We spelen gemiddeld 2x 
per maand op de maandagavond in De Schakel te Koekange.
Maandagmiddag 14 oktober start er in De Wijk weer een nieuwe cursus voor 
beginners. De kosten bedragen € 90 voor 10 lessen. Word je dan lid van de 
club in Koekange dan betaal je voor het lopende seizoen geen contributie.
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Sonja
Telefoon: 0522-451933 Mailadres: soverkaik@planet.nl 

25-jarige club in Koekange

De bridgeclub in Koekange vierde haar 25-jarig bestaan. Lang geleden waren 
er een aantal dames al een tijdje aan het leren bridgen onder leiding van 
Ellie Veerman. Toen de fam. Veerman ging verhuizen nam Ina Spiering uit 
IJhorst het over. Ondertussen gingen veel meer dames en ook heren bridgen 
leren. Dit paste niet meer in de huiskamer. Toen werd in september 1994 de 
bridgeclub opgericht. Wij bridgen nu de 2e en de 4e maandagavond van de 
maand in het dorpshuis De Schakel in Koekange. 
9 september werd een feestelijke avond. Er waren 11 leden al 25 jaar lid van 
de club. Zij kregen een corsage opgespeld en de dames van het dorpshuis 
kregen bloemen voor hun altijd goede zorg maar ook omdat het dorps-

huis viert dat ze 50 jaar 
bestaan. Op dit moment 
heeft de bridgeclub 54 
leden, niet alleen uit 
Koekange maar ook uit 
dorpen in de omgeving. 
Er kunnen altijd leden bij! 
Denk er eens over na, het 
is zo gezellig.

Annie Smink Dolsma 
(voorzitter)
(op de foto mist 1 jubilaris)
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Dorpshuis De Schakel 50 jaar (deel 13) 
De geldzorgen bleven het bestuur achtervolgen. Elk afgesloten boekjaar was 
er een tekort, ondanks de pogingen om meer activiteiten aan te trekken. De 
gemeente sprong financieel bij.

Beheerders
Beheerder Kamman stopte al na enkele jaren zijn werkzaamheden. In zijn 
plaats werd de heer van de Vegte aangesteld. Na aanhoudende klachten van 
gebruikers over zijn werk werd deze een paar jaar later weer ontslagen. 
Deze ging hier niet mee akkoord. Na enkele gerechtelijke uitspraken ging het 
ontslag in 1987 wel door, maar het dorpshuis moest betalen.
Hoe nu verder. Na een gesprek van het bestuur met het dorpshuisbestuur 
van Berghuizen werd besloten dat met een proeftijd van een jaar, de beheer-
der Jan Linde van Berghuizen, Koekange er ook bij zou doen met ondersteu-
ning van oproepkrachten. Voordat dit jaar om was gaf Linde te kennen dat 
het hem niet lukte om alles te doen zoals het moest. Hij wilde Koekange er 
niet bij blijven doen. Uit berekeningen van de penningmeester mevr. Nutma 
bleek dat samen een beheerder met oproepkrachten erbij niet eens zoveel 
voordeliger was. Dan maar weer zelf een beheerder aanstellen en liefst een 
echtpaar. Dat werden de heer en mevr. Hulshof. ‘s Zomers werkten ze bij het 
zwembad Ruinerwold-Koekange en in de winterperiode waren ze volledig 
beschikbaar. Door een ongeval bij zijn werkzaamheden in het zwembad was 
beheerder Hulshof langere tijd gedeeltelijk arbeidsongeschikt. In die periode 
werden de oproepkrachten Marry Fluit-Mulder en Lammie Oldegarm- Mulder 
meer ingezet. Doordat er geen CAO was voor beheerders waarin arbeids-
contract en pensioen geregeld was en een conflict over functioneren van de 
beheerder werd het echtpaar Hulshof ontslag aangezegd. Dat werd door hen 
bestreden. En net als met de vorige beheerder volgde een juridische strijd, 
waarvan in 1999 de uitslag was dat het ontslag doorging, maar het dorps-
huis kreeg de rekening gepresenteerd. Nu werd de oproepkracht Marry Fluit 
benoemt als beheerder.
Er was al enkele jaren gebrek aan opbergruimte. Door geldzorgen gekweld 
besloot het bestuur om in 1984 met eigen krachten een opberghok te bou-
wen van 3.30 bij 7.30 meter. Dat kwam op ƒ4.000.
Ook in die periode werd er gesproken over renovatie en isolatie van het 
dorpshuis. De kosten kwamen op ruim ƒ213.000. Hierop kon in het kader 
van energiebesparende maatregelen 30% subsidie verkregen worden plus 
nog een uitkering uit het fonds kleine kernen van ruim ƒ66.000, zodat er een 
bedrag overbleef van ƒ83.000.  Er werd hiervoor een hypothecaire lening 
afgesloten van ƒ75.000 tegen een rente van 8,5%. De renovatie werd uitge-
voerd door bouwbedrijf Nimberg uit Havelte. Er kwamen echter nog weer 
nieuwe financiële problemen.
Wordt vervolgd. Aaltienus Buiter 
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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

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

Cursus typevaardigheid

Vanaf donderdag 3 oktober gaat er een cursussen typevaardigheid van start 
in Ruinerwold georganiseerd vanuit Welzijn De Wolden. De cursussen zijn 
bedoeld voor kinderen uit groep 8. Ze leren blindtypen via het tienvingersy-
steem volgens de methode TypeWorld. De cursus bestaat uit 18 lessen van 
een uur. De prijs hiervoor bedraagt 145 euro. Dat is inclusief het gebruik van 
lesmateriaal en een certificaat. Meer informatie en aanmelden kan via: www.
actiefnaschooltijd.nl.

Prinses Beatrix Spierfonds collecte 2019

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte 
in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het doel is om alle spierziekten 
de wereld uit te krijgen door middel van wetenschappelijk onderzoek.
Van 9 t/m 14 september is er door vrijwilligers voor het Spierfonds gecol-
lecteerd in Koekange. 
Dit leverde het bedrag op van € 766,48. Een mooi resultaat!
Bedankt alle collectanten en donateurs voor uw bijdrage.

Namens collecte-organisator Christina Buiter
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Babyboomers Blues in de Boerhoorn in Zuidwolde

Museum De Wemme en de 
Oudheidkamer Zuidwolde organi-
seren op 11 oktober om 20.00 
uur in Ontmoetingscentrum De 
Boerhoorn het theaterprogramma 
Babyboomers Blues van Marga 
Kool, Jan Veenstra en Egbert 
Meyers. 
Babyboomers! Geboren in de eerste 
zeven jaar na de oorlog. Ze hebben 

veel zien veranderen. Van één telefoon in de hele straat om de veearts of de 
vroedvrouw te bellen naar een smartphone per huisgenoot. Van de zuil waar 
je onlosmakelijk mee was verbonden naar de vrijheid van aanmodderen in 
je eentje. 
Babyboomers begonnen de wereld op de kop te zetten. Omdat het anders 
moest. Van de Koude Oorlog naar ‘Give peace a chance’. Daarna gingen ze 
meer dingen regelen. En kijk, zij kregen het goed. Maar hebben ze het ook 
goed geregeld voor de wereld ná hen? Voor de volgende generaties?
Liedjesmaker Egbert Meijers en de schrijvers Marga Kool en Jan Veenstra zijn 
onmiskenbaar Babyboomers. Hun programma omvat blues, liedjes, gedich-
ten en verhalen. Ze staan stil bij het waardevolle, zetten vraagtekens en 
steken de draak met de malligheid en de uitwassen van hun generatie. Een 
programma in het Drents met Nederlandse en Engelse uitstapjes.
Kaarten kosten € 10,00 inclusief een kop koffie/thee met koek. De voorver-
koop vindt plaats in Museum De Wemme en bij Boekhandel Spijkerman of, 
als er nog kaarten zijn, op de avond zelf vanaf 19.30 uur bij De Boerhoorn. 

Stem je dit jaar weer op dorpshuis De Schakel?

Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland verdeelt € 125.000 over lokale 
stichtingen en verenigingen. Zij kunnen een financiële bijdrage ontvangen 
voor maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, 
duurzaamheid, educatie, cultuur, sport & recreatie.  
Dorpshuis de Schakel doet mee voor het aspect duurzaamheid. Wij willen 
alle lampen vervangen door LED-verlichting, waardoor wij minder energie 
gaan gebruiken.
Leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland bepalen de hoogte 
van de bijdrage door te stemmen op de projecten. De stemperiode is van 
27 september t/m 11 oktober 2019. Elk lid van de Rabobank mag vijf stem-
men verdelen, maximaal 2 stemmen per project. Dus als je lid bent van de 
Rabobank, breng je stem uit op Dorpshuis de Schakel!
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Hoveniersbedrijf

Denk aan de najaarsbeurt 
voor uw tuin

Vaste planten
Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp
Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Stapelerweg 59a
De Wijk    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

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 

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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Zou jij ook wel eens lekker creatief bezig willen zijn, zonder dat het gelijk 
een meesterwerk hoeft te worden. Puur om het plezier van het maken? 

Lukt dat je thuis niet, omdat 
er altijd wat anders tussen-
door komt? Of omdat je eerst 
van alles op moet zoeken?
Of aan moet schaffen?
En dan, na afloop, weer op 
moet ruimen?
En zou je dat eigenlijk wel 
graag in een klein groepje 
willen doen, in een mooie, 
inspirerende omgeving?
Ik kan je daarbij helpen. Op vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur start ik 
vanaf oktober met het geven van tekenlessen om niet te leren tekenen.
Wat leer je dan wel? Je leert plezier te hebben in het creatief bezig zijn. Je 
ziet wat er mogelijk is, als je alleen maar begint. Verder verklap ik natuurlijk 
niet alles, maar we gaan natuurlijk ook bezig met mijn ding… het tekenen 
op muziek!
Interesse? Vragen? Aanmelden?
Tel.:  06-11792781 of mail: magriet@inspiratieateliergustaf.nl 
Inspiratie Atelier Gustaf, Eggeweg 4 Koekange

Creatieve groet, Magriet Jansen

Kinderboekenweekactiviteiten in de Bibliotheek
Qbuzz en Bibliotheken De Wijk en Ruinen vieren samen de 
Kinderboekenweek

In de bibliotheken De Wijk en Ruinen vieren we op zaterdag 5 oktober 
in De Wijk en zaterdag 12 oktober in Ruinen van 13.30 tot 16.30 de 
Kinderboekenweek met verschillende activiteiten. Zo kunnen kinderen spel-
letjes spelen, een zelfrijdend voertuig maken of meedoen met één van de 
andere toffe activiteiten! Verder komt Qbuzz langs met een echte bus. 

Samenwerking Qbuzz 
Tijdens deze dag werkt de bibliotheek samen met Qbuzz. Er komt een bus-
chauffeur van Qbuzz met een bus langs en vertelt over de werkzaamheden 
achter het stuur. Ook wordt er in de bus voorgelezen. De bibliotheek pro-
beert steeds vaker de samenwerking te zoeken om onderwerpen beter te 
kunnen toelichten. 
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Happen en Trappen in de Wolden

Na de succesvolle fietstocht in 2018 met mooi weer, veel deelnemers gaan 
wij ook dit jaar weer een fietstocht Happen en Trappen organiseren.
U kunt op  12 oktober 2019 starten tussen 9.30 en 11.00 uur en u ver-
trekt dit jaar vanuit dorpshuis Linde, vervolgens fietst u richting het 
Ontmoetingscentrum de Havezate in De Wijk, vandaar richting dorpshuis de 
Snikke in Fort, dorpshuis de Alke in Alteveer/Kerkenveld, ’t Drogterhuus in 
Drogteropslagen en vervolgens eindigt u weer in dorpshuis Linde.
U krijgt weer een bonnenboekje mee en daarmee kunt u bij elke post een 
versnapering afhalen.
U mag zich opgeven, hoeft niet maar is voor de organisatie wel zo handig 
om te weten hoeveel er ongeveer mee doen.
U kunt zich opgeven bij Jennie: 0629401859 of dorpshuisdeschakel@gmail.
com. Tot ziens op 12 oktober 2019.
De organisatie is weer in handen van de diverse dorpshuizen in de gemeente 
de Wolden.

Hallo allemaal! 

Op vrijdag 4 oktober en op zaterdag 5 oktober a.s. komen 
leden van Speeltuinvereniging de Hommel langs de deur 
voor de jaarlijkse WC-papieractie. De opbrengst van de 
verkoop komt ten goede aan onze verenigingskas. De speeltuinvereniging 
organiseert diverse uitjes voor de kinderen uit het dorp en onderhoudt de 
speeltuin. Uw steun is van harte welkom!
U kunt ons verwachten op vrijdag tussen 16:00 en 20:00 uur of op zaterdag 
tussen 13.30 en 17.30 uur. 
 
Groeten, 
Speeltuinvereniging De Hommel  
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Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

Te koop,  gevonden e .d .

Kosten particuliere advertenties:

Te Koop/Te huur: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender  e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina e 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

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

Collecte Nierstichting

Beste Mensen in Koekange,
In de week van 16 tot en met 21 september werd er gecollecteerd voor de 
Nierstichting. De collecteopbrengsten vormen een groot deel van het budget 
voor onderzoek en ontwikkelingen. 
Helaas werd er geen gehoor gegeven aan de oproep voor nieuwe collectan-
ten in Koekange, dat maakte dat er in een aantal straten niet is gecollecteerd.
Toch heeft de collecte nog een mooi bedrag van € 597 opgeleverd. Alle bij-
dragen helpen om het welzijn van nierpatiënten te verbeteren. En dat is hard 
nodig, want leven met een nierziekte beperkt je enorm.
Alle collectanten kregen dit jaar als dank voor hun inzet een bon voor een 
dagje sauna maar bovenal was het weer geweldig dat zij er waren! Alle dona-
teurs hartelijk dank  voor uw steun!
De Nierstichting is blij met deze opbrengst. Want elke bijdrage helpt om 
nierpatiënten de vrijheid in hun leven terug te geven.
Collectant gemist? Wie de collectant van de Nierstichting is misgelopen, 
kan alsnog een donatie doen op www.nierstichting.nl. Doneer en help mee om 
nierziekten te genezen. De collecte voor 2020 wordt gehouden van 13 t/m 
19 september! Misschien wilt u zich nu al aanmelden als collectant, dat kan 
dan door te bellen of mailen met Sonja 0522451933 - soverkaik@planet.nl. 

Vriendelijke groet, Sonja Verkaik
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In format ie

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 op een werkdag voor 12 uur 
aangevraagd is, ligt deze de volgende werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar.

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

Mob. 06 12 36 23 74 Mob. 06 57 42 0500

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Kopij en advertenties (voorzien van naam, adres en tel.nr.) 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 16 oktober 2019
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 10 oktober 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  4 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  5 okt. Kinderboekenweek - Bibliotheek De Wijk - 13.30-16.30 uur
11 okt.  Cabaretavond Historische Vereniging de Wijk-Koekange - Dorpshuis 

De Havezate, de Wijk - 20.00 uur
12 okt.  Happen en Trappen - vertrek Dorpshuis Linde tussen 9.30-11.00 uur
12 okt. Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
12 okt. Kinderboekenweek - Bibliotheek Ruinen - 13.30-16.30 uur
15 okt. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur 
16 okt. De Koegang nr. 19
18 okt.  Landgoed Diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur 
18 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
20 okt. Huisconcert De Eikenheuvel - Berghuizen 34 - 15.00 uur
25 okt. Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
25 okt. Orgelconcert Geref. kerk Berghuizen - 19.30 uur
26 okt. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstr. 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
26 okt. Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
30 okt. De Koegang nr. 20
  1 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  2 nov.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur 
  2 nov. Greppeltocht
  5 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
13 nov. De Koegang nr. 21
15 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
16 nov.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur 
17 nov. Huisconcert De Eikenheuvel - Berghuizen 34
26 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
27 nov. De Koegang nr. 22
29 nov. Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
29 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
30 nov. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstr. 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
30 nov.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur 

2e ma. v.d. maand,  Repair café - 10.00 uur en ‘Onder ons bij de Soep’ - 12.00 uur -
behalve feestdagen De Veldhoek, Koekangerveld
Dinsdag  Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Dinsdagavond   Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan de 

Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Woensdag Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
Vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
 



Donkergrijze hoekbank, fi jn geweven stof  Van € 1199,- voor € 599,-Donkergrijze hoekbank, fi jn geweven stof  Van € 1199,- voor € 599,-

Lichtgrijze hoekbank, fi jn geweven stof  Van € 1598,- voor € 799,-Lichtgrijze hoekbank, fi jn geweven stof  Van € 1598,- voor € 799,-

Ronde eettafel, 130 cm doorsnee mangohout  Van € 1098,- voor € 549,-Ronde eettafel, 130 cm doorsnee mangohout  Van € 1098,- voor € 549,-

Set van 3 vierkante tafels.   Van € 298,- voor € 149,-

Boekenkast, dressoir, TVmeubel uit 1 serie  Van € 1664,- voor €839,-

Meerdere relaxfauteuils op voorraad, manueel  Van € 1138,-  voor € 569,-

Witte buffetkast, 180 cm breed  Van € 998,- voor €499,-

Eetkamertafels al vanaf € 299,-

enz. enz. enz.

Eetkamertafels al vanaf € 299,-

Banken al vanaf € 199,-Banken al vanaf € 199,-

Eetkamerstoelen, meerdere maten en kleuren  Vanaf € 79,-

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

Set van 3 vierkante tafels.

o.a. alles voor halve prijs!


