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2 bussen vol met leden 
van de ijsbaan- & 
speeltuinvereniging 
gaan schaatsen in 
Thialf.
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Kerstinstuif kinderclubwerk

Woensdag 10 en 17 december hebben we onze jaar-
lijkse kerstinstuif gehad. Totaal hadden zich 76 kin-
deren opgegeven  om een mooi kerstwerk te knut-
selen. En het resultaat mocht er zijn. De groepen 6, 
7 en 8 konden kiezen uit een vilten kerstboom, een 
kerstkrans van lintjes of een dienblaadje met ver-
schillende accessoires. De kinderen hebben allemaal 
erg hard en goed gewerkt. 
De kinderen van groep 3, 4 en 5 zijn woensdag 17 december geweest. Deze 
hebben een kerstschilderij gemaakt, een kerstboom van gekleurd papier of 
een mooie sneeuwpop. Ook waren deze creaties super leuk. 
Woensdagmiddag 17 december hebben we ook een bezoek gehad van de 
wethouder Mirjam Pauwels. Zij was erg onder de indruk wat er allemaal 
gemaakt werd en dat erin Koekange nog zo’n gezellige kinderclub was. Ook 
alle vrijwilligers die het mogelijk maken om zo’n middag te organiseren wil-
len we hartelijk bedanken. Zonder jullie is het niet mogelijk om met zoveel 
kinderen zo’n mooie middag in elkaar te draaien.

Kinderclubwerk wenst iedereen een gezond en een fijn 2015!!!
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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 drieteenstrandloper
Op de eerste drie dagen van de meteorologische winter van 2014 moest ik 
voor mijn werk naar een speciale BHV-cursus in Den Haag. Nu had ik geen 
zin om drie dagen vanuit Koekange op en neer te rijden, dus vroeg ik mijn 
chef of ik in die contreien mocht overnachten. Uiteindelijk belandde ik in een 
hotel in Kijkduin, pal aan het Noordzeestrand.
Na een lange dag theorie ging ik even uitwaaien op het zeestrand. Bij 
een invallende duisternis en een temperatuur net boven nul liep ik daar 
wat te mijmeren, onder andere over onderwerpen voor een Stukje Natuur. 
Misschien wel over de drieteenstrandloper, de leukste wintergast op het 
zeestrand. Maar ja, normaal gesproken heb ik alleen onderwerpen uit de 
omgeving Koekange en daar zijn geen zeestranden. Echter toen ik even later 
daadwerkelijk twee drieteenstrandlopers vlak voor mij uit zag lopen, besloot 
ik om mijn zelf opgelegde regel wat ruimer te nemen.
Ondanks de duisternis waren de twee vogels goed te herkennen. Qua groot-
te zijn ze iets kleiner dan een merel. Qua uiterlijk zijn ze geheel wit aan de 
onderzijde, grijsachtig aan de bovenzijde en hebben ze zwarte poten en een 
zwarte snavel. Deze beschrijving geldt echter wanneer zij als wintergast in 
Nederland aanwezig zijn, hun zomerkleed is namelijk veel kleurrijker. De 
bovendelen zijn dan zwart en roodbruin gekleurd, evenals de borstband. 
In die periode kleurt deze borstband, net als de kop, steeds roodbruiner. 
Echter de kans dat je dat hier ziet is vrijwel nihil. Ze broeden namelijk in de 
noordelijke delen van landen rondom de Noordpool.
Hun gedrag is enigszins opvallend, meestal lopen ze in groepjes langs de 
kustlijn. Daarbij houden ze hun lichaam in een opvallende horizontale hou-
ding en volgen ze telkens de aan- en afrollende golven, op zoek naar iets 
eetbaars. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit allerlei diertjes die aanspoe-
len vanuit zee of daar in de zandbodem leven. Daarnaast zijn het redelijk 
tamme vogels en zijn ze derhalve goed te benaderen. Een verrekijker is vaak 
niet eens nodig.

Paul Mentink
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Uw installateur op het gebied van:  
 

gas water elektra 
verwarming airco 
zink- en koperwerk 
EPDM dakbedekking 
duurzame energie 
 

 

 

 

Uw installateur op het gebied van:  
 

gas water elektra 
verwarming airco 
zink- en koperwerk 
EPDM dakbedekking 
duurzame energie 
 

 

Klus- en Timmerbedrijf 

Kwant
Aanbouw, Verbouw, Tegelwerk,

Badkamers, Stucadoorwerk, 
Timmerwerk, Bestrating

06 - 28 79 38 86
06 - 51 64 88 35

Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange

11 jan. 9.30 uur Ds. CJ Schorer   IJhorst
18 jan. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf 

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

11 jan. 11.00 uur Ds. v. Tuil Marienberg
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk 
18 jan. 11.00 uur Ds. Dunnewind Hardenberg
 15.30 uur Ds. Beekhuis Hoogeveen Leerdienst

Gereformeerde kerk, Berghuizen

11 jan. 10.00 uur Ds. J.G.M. Sijtsma Epe
 19.00 uur 
18 jan. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  Avondmaal
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9 januari Concert in de Koekanger kerk

Leden van het Thalia Ensemble: Mayumi 
Eguro, piano en Hylke Rozema, hoorn
Een bijzonder concert waarbij de helft 
van het programma op natuurhoorn 
wordt gespeeld en de andere helft op 
een moderne hoorn.
Fortepianiste Mayumi Eguro studeerde 
in Tokyo en Amsterdam. Ze trad onder 
andere op, op de International Young 
Artist’s Presentations in 2009 en 2012 
in Antwerpen.
Naast haar werk als fortepianiste is zij als assistentlerares werkzaam aan het 
conservatorium in Antwerpen. 
Natuurhoornist Hylke Rozema studeerde in 2006 af als modern hoornist 
aan het Conservatorium van Utrecht. Daarna studeerde hij natuurhoorn aan 
het Conservatorium van Amsterdam. Hylke is regelmatig op nationale en 
internationale concertpodia te horen bij o.a. het Freiburger Barockorchester, 
Concert d’Astrée, de Nederlandse Bachvereniging, Musiciens du Louvre, het 
Orkest van de Achttiende Eeuw, B’Rock en Collegium Vocale Gent. 

Hylke Rozema en Mayumi Eguro zijn vaste ensemble leden van het Thalia 
Ensemble. Het Thalia Ensemble speelt kamermuziekwerken uit de periode 
1750-1850 in verschillende bezettingen: variërend van duo tot octet. Het 
ensemble heeft diverse prijzen gewonnen. We zijn dan ook trots dat dit duo 
in Koekange komt spelen. Zij spelen werken van onder andere Beethoven, 
Rossini en Kirchner. 

Aanvang 20.00 uur. Kerk open vanaf 19.30 uur. Entree € 10,-
Kinderen tm 12 jaar € 5,-
Informatie en reserveringen bij Sonja Verkaik: 0522 451933

 Koekanger concerten

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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Noordeinde 9         7941 AS Meppel         T 0522 24 50 21         info@kremeruitvaartzorg.nl    

www.kremeruitvaartzorg.nl

KREMER
uitvaartzorg

Annerie
HET AFSCHEIDSHUIS 

Meppel

Pitch&Putt Golf Koekange

T: 0522 - 45 20 59
E: koekange@pitch-putt.nl
I: www.pitch-putt.nl

Het golfspel
voor iedereen!

Kijk op www.pitch-putt.nl

Koekange
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Burgerhulpverleningsnetwerk in Koekange, Koekangerveld 
en de Wijk

Wist u dat De Wijk, Koekange en Koekangerveld: 6-minutenzones zijn?  
Dat als u 112 belt, met de melding het gaat om een reanimatie, er niet alleen 
een ambulance komt, maar vóór de ambulance ter plaatse is, er burgerhulp-
verleners komen om u te helpen?
Elke week krijgen ongeveer 300 Nederlanders een hartstilstand buiten het 
ziekenhuis. Vaak in en rond het huis.
Als er binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren en een AED aangeslo-
ten wordt, is de kans op overleven het hoogst. En kunnen we dus veel extra 
levens redden. Die 6 minuten zijn snel voorbij. Een ambulance redt het vaak 
niet om er in 6 minuten te zijn. Daarom is het zo belangrijk dat er mensen 
in de buurt weten wat ze moeten doen. Voor deze burgerhulpverleners gaat 
de EHBO vereniging van De Wijk en Koekange in het voorjaar van 2015 een 
zogenaamde 6-minuten training organiseren.  
We willen de overlevingskans bij een hartstilstand in de dorpen De Wijk, 
Koekange en Koekangerveld, vergroten van 12% naar 70%. De 6-minuten 
training is een scenariotraining waarin het snel en doeltreffend handelen in 
een 6 minutenzone wordt geoefend. Hierbij staat de burgerhulpverlening 
centraal. 
Voor aanmelding of informatie kunt u terecht bij Jeanet Scheper:  
jeanetscheper@msn.com

- In een Reanimatie-/AED cursus staat de reanimatietechniek centraal.
-  In de 6-minutentraining staan alle aspecten van de burgerhulpverlening 

centraal. 
  De 6-minutentraining is een scenariotraining waarin het snel en doeltref-

fend handelen in een 6 minutenzone wordt geoefend. 
  Voorbeelden van aspecten die tijdens de 6-minutentraining worden geoe-

fend zijn:
- Letten op je eigen veiligheid (op weg naar en bij het meldadres)
- Het maken van een open en veilige werkruimte
-  Je plaats in de hulpverlening tussen ambulance, politie en andere betrok-

kenen
-  Zodanig samenwerken dat de reanimatie zo min mogelijk wordt onderbro-

ken
- Effectief communiceren met medeburgerhulpverleners en professionals
De trainingen worden begeleid door een instructeur en een Lotus (speelt rol 
van familielid/omstander) en vinden, net als in de werkelijkheid, plaats op 
een vooraf onbekende locatie. Je zult het slachtoffer thuis in bed kunnen 
aantreffen, op het toilet van een tankstation of in een hele krappe kelder. 
Een echte reanimatie is complexer dan alleen de reanimatietechniek!
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SLECHT BEELD?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

 

 
 
Team	  Buurtzorg	  Ruinerwold	  en	  omstreken	  wenst	  u	  een	  bijzonder	  goed	  2015	  toe	  in	  alle	  
opzichten.	  	  
Ook	  in	  het	  nieuwe	  jaar	  staan	  we	  weer	  voor	  u	  klaar	  wanneer	  u	  verpleging	  of	  verzorging	  aan	  
huis	  nodig	  heeft.	  Wij	  zijn	  24	  uur	  per	  dag	  te	  bereiken	  op:	  06-‐20223601.	  	  
E-‐mail:	  ruinerwold@buurtzorgnederland.com	  
Ons	  gebied:	  Ruinerwold,	  Ruinen,	  Koekange,	  de	  Wijk,	  de	  Stapel,	  Oosteinde,	  IJhorst	  en	  alle	  
aangrenzende	  buurtschappen.	  

Team Buurtzorg Ruinerwold en 
omstreken wenst u een bijzonder 
goed 2015 toe in alle opzichten. 

Ook in het nieuwe jaar staan we weer 
voor u klaar wanneer u verpleging of 
verzorging aan huis nodig heeft. 
Wij zijn 24 uur per dag te bereiken 
op: 06-20 22 36 01. 
E-mail: 
ruinerwold@buurtzorgnederland.com 

Ons gebied: Ruinerwold, Ruinen, 
Koekange, de Wijk, de Stapel, 
Oosteinde, IJhorst en alle 
aangrenzende buurtschappen.

Remedial Teaching nodig?

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

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

info@devlinder-rt.nl
www.devlinder-rt.nl
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Spelletjesgym met WGV in Koekange
Spelletjesgym is een afwisseling van spellen voor  kinderen die bij de gym-
les op school altijd graag willen trefballen, slagballen, voetje van de vloer, 
balspelen, 10 tellen in de rimboe en noem maar op…
Wanneer: Vanaf donderdag 8 januari 2015 van 15.30-16.20 uur.
Waar: In de sportzaal dorpshuis De Schakel in Koekange. 
Kledingvoorschriften: Zorg dat je sportkleding aan hebt waarin je vrij kan 
bewegen en sportschoenen die je alleen binnen draagt.  
Voor: Leerlingen van groep 3 tot en met 8. 
Door: Liane van Elp
Kosten: de eerste 3 keer zijn gratis, daarna kun je lid worden van WGV voor 
e€10,- per maand
WGV maakt spelletjesgym in Koekange bereikbaar, jij komt toch ook?!

12-uurs klaverjasmarathon
Op 24 januari 2015 wordt er in Dorpshuis “de Schakel” een 12 uur durende 
klaverjasmarathon gehouden. We beginnen ’s morgen om 10.00 uur tot ’s 
avonds 22.00 uur. De inleg hiervoor is 17.50 euro pp. Dit is inclusief inleg en 
2 maaltijden. Opgave voor deze dag graag voor 18 januari via email: mara-
thonkaarten@gmail.com of via telefoonnummer 0522-452113. graag zien 
wij u op 24 januari in Dorpshuis “de Schakel” Pr. Margrietlaan 1 te Koekange.
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Party service

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

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

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

rwestert@kpnplanet.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, tuinaanleg en onderhoud

Woont u nu op een mooie plek 
waar u zo lang mogelijk wilt 
blijven wonen, maar wordt de 
tuin u wat teveel?

De lichte werkzaamheden zou 
u dan nog zelf kunnen doen en 
bijvoorbeeld het snoeien van 
de heg, de (fruit)bomen en 
heesters door mij laten
verzorgen.

Ik kom graag vrijblijvend langs 
om de mogelijkheden te 
bekijken.

Ook voor:

-  het snoeien of vellen  
van bomen

-  uitdunnen van een 
bomensingel

-  opkronen van bomen langs  
bv. oprit of steeg

  De takken kunnen ter plekke 
versnipperd worden door mijn 
versnipperaar.
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DORPSSTRAAT 63

7958 RM KOEKANGE

TEL. 0522-451406

WWW.KAPSALONANNEKE.NL

INFO@KAPSALONANNEKE.NL

Dorpsstraat 33  7958 RK  Koekange

Uw Eigen Drogist

Jeannette
Drogisterij-Parfumerie-Verfspeciaalzaak

www.drogist.koekange.com
www.facebook.nl/uweigendrogistjeannette

cosmetica - haarcosmetica 

kleinvakartikelen - tapijt 

verf behang - glas - raamdekoratie 

foto’s ontwikkelen en afdrukken  

pasfoto's - stomerij depôt 

tevens  VVV-kantoor

Nico Visser uit Koekangerveld glorieus winnaar van het 
biljarttoernooi
Op het 1e lustrum 4 Ballen biljarttoernooi, gehouden van 22 december tot en 
met 27 december is Nico Visser uit Koekangerveld (lid van de organiserende 
biljartvereniging) glorieus winnaar geworden. In een zeer spannende finale 
versloeg hij de winnaar van vorig jaar Geert Pieters uit Ruinen. Op de derde 
plaats is geëindigd debutant Lex Krüger uit Ruinerwold.
De eerste ronde werd in tien poules afgewerkt. Dat deze wedstrijden ook een 
zeer spannend karakter hadden blijkt uit dat 3 biljarters de maximale score 
haalden. In de tweede ronde haalde slechts één persoon de maximale score. 
De tweede ronde werd op dinsdagavond en op woensdagmorgen gespeeld. 
De halve finale op zaterdagmiddag en de finalewedstrijden op zaterdag-
avond. Alle finale wedstrijden kenmerkten zich door een spannend verloop. 
In de finale hadden beide spelers uitzicht op de beker maar uiteindelijk wist 
Nico Visser de winnende carambole te maken. De winnaar ontving niet alleen 
de wisselbeker maar ook een beker voor de eerste prijs. De organisatie kan 
terugkijken op een zeer geslaagd toernooi.
De volledige uitslag is: 1. Nico Visser uit Koekangerveld, 2. Geert Pieters 
uit Ruinen, 3. Lex Krüger uit Ruinerwold, 4. Harm Bakker uit Ansen, 5. Deet 
Hoogveld uit Ansen, 6. Freek Nijmeijer uit Ruinerwold, 7. Albert Meekhof uit 
Ruinen, 8. Poul Koster uit Nijeveen.
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Afvalbeleidsplan aangepast aan wensen inwoners
In het voorjaar van 2015 verandert de vorm van afvalinzameling in de gemeente 
De Wolden. De gemeente heeft als doel om in 2020 75% van het afval te scheiden. 
Dat is haalbaar als inwoners nog beter hun afval scheiden dan ze al doen, zo’n 
65% van het afval wordt nu al gescheiden. De gemeente heeft hiervoor maatre-
gelen voorgesteld in een concept afvalbeleidsplan. Dit plan heeft zes weken ter 
inzage gelegen. Inwoners hebben in deze periode aangegeven het niet eens te 
zijn met een aantal voorgestelde maatregelen. Het college heeft daarom het afval-
beleidsplan aangepast aan de wensen van de inwoners.
Aanpassingen
Inwoners willen niet dat de gft-afval container maar eens in de drie weken wordt 
geleegd. Stankoverlast en het hebben van te veel tuinafval worden hiervoor als 
reden aangedragen.
Naar aanleiding van de reacties van inwoners wordt het concept-plan op de vol-
gende punten aangepast:
•  De gemeente blijft de minicontainer voor gft- en restafval eens per twee weken 

legen.
•  De voorgestelde extra maatregelen voor het inzamelen van gft-afval komen te 

vervallen.
  Dat betekent dat inwoners takken en kerstbomen niet gratis kunnen laten 

ophalen. En het gft-afval kan niet gratis worden gestort bij de milieustraat.
•  Het mobiele afvalbrengstation blijft worden opgesteld in Ruinen, maar er 

komen geen extra brengpunten voor grof huisvuil.
Ongewijzigd blijft:
•  De inwoners kunnen een minicontainer krijgen voor de inzameling van kunst-

stofverpakkingsafval. Dit is op vrijwillige basis. Met de container kan de inwo-
ner ook drankenkartons gescheiden inzamelen.

•  De gemeente plaatst in elk dorp containers waar inwoners glas en textiel in 
kunnen deponeren.

•  De gemeente plaatst bij de ondergrondse containers voor glas en textiel recy-
clezuilen waar inwoners kleine afgedankte elektrische apparaten, spaarlampen, 
batterijen en CD’s in kunnen deponeren.

Doel: meer afvalscheiding
De maatregelen moeten samen met een communicatiecampagne leiden tot een 
nog betere afvalscheiding. Zodat er minder afval in de restafvalcontainer beland. 
Met als gevolg dat het niet meer nodig is dat de restafvalcontainer iedere twee 
weken geleegd wordt.
Proces
Het concept-afvalbeleidsplan heeft van 23 oktober tot 4 december 2014 ter 
inzage gelegen.
In deze periode konden inwoners reageren op het plan. Dit kon ook tijdens 
informatiebijeenkomsten in De Buddingehof en De Alke. Van de inspraak is een 
eindverslag gemaakt. Dit verslag is te lezen op dewolden.nl. Het afvalbeleidsplan 
staat op donderdag 15 januari op de agenda van de gemeenteraad.
2016 en verder 
In 2016 wordt een tussenbalans opgemaakt. Wanneer blijkt dat de hoeveelheid 
restafval niet voldoende vermindert, dan overweegt het college om de gemeente-
raad alsnog een voorstel te doen om de restafvalcontainer minder vaak te legen.
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              Openingsti jden: 
 

    Woensdag   09.00-16.30 
           Donderdag  09.00-21.00
           Vrijdag       09.00-21.00
           Zaterdag     09.00-12.00

   
 
         
 
 

 
 

 
 
 
 

           

“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

Autobedrijf 

Gritter

Weerwilleweg 1  Koekange  
E-mail info@garage-gritter.nl

Groot aantal occasions 
is te bezichtigen op het internet: 

www.garage-gritter.nl

U kunt ook bij ons terecht voor uw 
airconditioning service.

Reparatie, onderhoud en het 
afvullen van het airco systeem.

Spelletjesmiddag voor mensen met een beperking
Ook in 2015 zullen er weer zondagmiddagactiviteiten worden georganiseerd 
voor mensen met een beperking. De eerste activiteit zal plaatsvinden op 
zondag 11 januari van 14.00-16.00 uur. Deze middag zal er een spelletjesac-
tiviteit worden georganiseerd die bestaat uit Oud-Hollandse spelen en spelen 
van nu. De middag wordt wederom gehouden in ontmoetingscentrum De 
Boerhoorn en de entree bedraagt € 2,-. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerrie de Roo, Welzijn de Wolden,  
t. 0528-378686 of per mail gerriederoo@welzijndewolden.nl. De organisatie 
voor deze middag is in handen van Promens Care en Welzijn De Wolden.
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Te koop,  gevonden e .d .

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 451308.

Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

Gezocht:
Zaalvoetbalschoenen maat 34
Tel. 0522-261574.

Te koop: Openhaardhout in 
grote zakken - Amerikaans eiken - 
gedroogd. Lange brandduur - vaste 
lage prijs van € 5 per zak - Monique 
Dokter De Wijk 06-83351006.

Te koop aangeboden:
Drie paardrijbroeken maat 36-38. 
Per stuk e 15,-. 
Paardrijcap zwart fluweel maat 55 
e 12,50
Tel. 06 36293858

Hoveniersbedrijf 
Sander Meekhof
Voor uw tuinaanleg, onderhoud, 

renovatie, bestratingen en 
kunstgras.

Het plaatsen van tuinhuisjes, 
schuttingen, vlonders en pergola’s

Prins Bernhardlaan 2
                      7958 SH Koekange

            06-43994277 
           0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

  

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
  

 

 

  

 

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59  

7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

 
  
  



EMS Handel & Verhuur 
 

Voor informatie kunt u contact opnemen 
met ons via onderstaande gegevens. 
Wij zijn u graag van dienst!

Een feestje? 
Wij verhuren ook:
- Partytenten
- Lichtmasten
- Dranghekken
- (sta)tafels en banken
- Terrasheaters
- Toiletwagens

  

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 
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Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
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In format ie

Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Huisartsenpraktijk Koekange
Meidoorn 16-15, Koekange  Telefoon 0522-451236
www.koekange.praktijkinfo.nl Fax: 0522-451103
apotheekkoekange@kpnmail.nl 

Openingstijden apotheek
8.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur. Koffiepauze 10.15-10.30 uur. 
Als u herhaalmedicijnen voor 15 uur bestelt, staat het de eerstvolgende 
werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar. 
Afspraak maken voor het spreekuur: 8.00-10.00 uur
De mogelijkheid bestaat om de medicatie op dinsdag en vrijdag te laten 
bezorgen. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. U dient wel thuis 
te zijn tussen 14.00 en 16.00 uur.
Telefonisch spreekuur: 
Voor het telefonisch spreekuur kunt u een afspraak maken bij de assistente. 
U wordt dan op een afgesproken tijd teruggebeld.

Stichting Kleine Nodenhulp Maaltijdvoorziening
Koekange R. Kraal tel. 0522-451224 - De Wijk R. Klomp tel. 0522-442964

Bibliobustijden: maandag     Christelijke basisschool  10.35-11.30
 maandag     Openbare school     9.25-10.30
 woensdag    Sportlaan       19.15-20.30

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

Informatie en nieuws over Koekange is voortaan ook te vinden op de
website www.koekange.info

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
• De brievenbus in de SPAR supermarkt
Volgende uitgave 21 januari 2015
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 15 januari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  7 jan. De Koegang nr. 1
  7 jan. Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
  8 jan. Jaarvergadering; PCOB
  9 jan. Koekanger Concert - Protestantse kerk - 20.00 uur
11 jan. Oud Hollandse spelen - De Boerhoorn - 14.00-16.00 uur
16 jan. Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
17 jan. Snertactie Vitesse’63 - 10.00-12.00 uur
21 jan. De Koegang nr. 2
21 jan. Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
24 jan. Klaverjasmarathon - De Schakel - 10.00-22.00 uur
27 jan.   Klaverjassen berghuizen - aanvang 20.00 uur
30 jan. Toneeluitvoering de Morgenstond, Basisschoolkinderen - 19.30 uur
30 jan. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
30 Jan. Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
31 jan. Toneeluitvoering de Morgenstond, Middagvoorstelling - 14.00 uur
31 jan. Toneeluitvoering de Morgenstond, Iedereen - 20.00 uur
 4 feb. De Koegang nr. 3
  4 feb. Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
12 feb. Lezing Meer over het weer. Klimaatverandering?; PCOB
13 feb. Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
17 feb.   Klaverjassen berghuizen - aanvang 20.00 uur
18 feb. De Koegang nr. 4
18 feb. Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
27 feb. Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
  4 maart De Koegang nr. 5
  4 maart Kruisjassen - Dorpshuis - aanvang 19.30 uur
10 maart  Klaverjassen berghuizen - aanvang 20.00 uur
13 maart Klaverjassen Vitesse’63 -20.00 uur
17 maart Lezing De arme kant van Nedeland; PCOB
18 maart De Koegang nr. 6

Iedere zondag  Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41 a, 
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 - 1 okt. t/m mrt.19.00-20.00 uur - 1 april t/m 
sept. 19.30-20.30 uur

Iedere week op wo. M.B.v.O gymgroep - De Barg’n Berghuizen - 9.30-10.15 uur
Iedere week op wo. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo


