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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
13 sept. HA 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  
20 sept.  9.30 uur Dhr. K. de Lange Marknesse 

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
13 sept.  HA 11.00 uur Ds. Van Rijswijk 
  15.30 uur Ds. De Vries Balkbrug
20 sept.  11.00 uur Ds. Van Rijswijk 
  15.30 uur Ds Sollie Meppel Leerdienst

Gereformeerde kerk, Berghuizen
13 sept. 9.30 uur Ds. T.J. Oldenhuis Emlicheim feest Ruinerwold
20 sept. 9.30 uur Ds. J.W. Muis  Startdienst

DORPSSTRAAT 63

7958 RM KOEKANGE

TEL. 0522-451406

WWW.KAPSALONANNEKE.NL

INFO@KAPSALONANNEKE.NL

Klus- en Timmerbedrijf 

Kwant
Aanbouw, Verbouw, Tegelwerk,

Badkamers, Stucadoorwerk, 
Timmerwerk, Bestrating

06 - 28 79 38 86
06 - 51 64 88 35
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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 reuzenbovist
Soms kom je in een weiland een object tegen, ter grootte van een voetbal. 
Zelfs de vorm heeft er veel weg van. Echter de gekleurde vlakken of lijnen 
ontbreken, het object is namelijk geheel wit. Het lijkt op een vergeten voet-
bal en je zou hem met je voet zo willen wegschoppen. Niet doen, het betreft 
hier de reuzenbovist, behorend tot de paddenstoelen.
Zeldzaam is de reuzenbovist niet. Hij komt in de zomer en de herfst alge-
meen voor in voedselrijke weilanden, boomgaarden, bermen of taluds. 
Zelfs in loofbossen is hij soms te vinden. Herkennen is niet moeilijk, het is 
een van de grootste paddenstoelen in Nederland en is altijd bolvormig. Hij 
heeft dus geen hoed of steel en is met andere paddenstoelen nauwelijks te 
verwarren. Hoogstens met een paar andere bovisten, maar die zijn altijd 
beduidend kleiner. De reuzenbovist haalt namelijk met gemak een diameter 
van 30 centimeter. Er zijn zelfs exemplaren bekend met een diameter boven 
de 70 centimeter. Dan spreek je niet meer van een voetbal, dat lijkt al bijna 
op een skippybal.
In het jonge stadium is de reuzenbovist bijna zuiver wit. Niet alleen de bui-
tenkant, het gehele vruchtlichaam van binnen is ook zuiver wit. Na verloop 
van tijd verkleurt dit vruchtvlees, variërend van zwavelgeel tot olijfkleurig. 
Tijdens dit rijpingsproces ontstaan in dit vruchtvlees de sporen van de reu-
zenbovist. En zoals het een reus betaamd, is het aantal sporen ook reusach-
tig. Er is eens uitgerekend dat één reuzenbovist ongeveer 5 biljoen sporen 
kan produceren. Rijg die eens aan elkaar, dan kom je met gemak de aarde 
rond.
Als het vruchtvlees nog vlekkeloos wit is, is deze paddenstoel goed eetbaar. 
Op het internet staan genoeg recepten. Toch een paar bedenkingen hierbij. 
Zo vinden slakken de reuzenbovist ook lekker. Regelmatig zijn er vraatspo-
ren te vinden. Veel belangrijker is dat de reuzenbovist makkelijk zware meta-
len kan opslaan in het vruchtvlees. Concentraties kunnen hierbij oplopen tot 
waarden die voor voedingsmiddelen niet zijn toegestaan.

Paul Mentink
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Workshops voor tuinbeginners
Er is hulp voor iedereen die wel met de tuin aan de slag wíl, maar niet weet 
hóe. In september en oktober zijn er twee workshops om de beginnende 
tuinier en tuinontwerper op weg te helpen. Inschrijven is vanaf nu mogelijk.
De workshop ‘Ontwerp uw eigen tuin’ is op zaterdag 26 september. En de 
cursusdag ‘Tuinieren voor beginners’ vindt plaats op zaterdag 10 oktober. 
Groenontwerper Marrion Hoogenboom helpt beginnende ontwerpers en 
tuiniers op weg. Zodat ze volgend jaar wél een fijne tuin te hebben. Locatie 
is Landgoed Welgelegen in Koekange waar cursisten de hele dag lekker ver-
wend worden. Meer informatie is te vinden op de website www.ontwerpvan-
tuinen.nl of via 06-51703096.
De workshop ‘Ontwerp uw eigen tuin’ op zaterdag 26 september leert tuin-
bezitters als een ontwerper naar de eigen tuin te kijken. En dan hun wensen 
om te zetten in een creatief tuinontwerp. Aan het begin van de dag starten 
ze met een wensenlijstje en aan het einde hebben ze een eerste eigen tuin-
ontwerp gemaakt.
De cursusdag ‘Tuinieren voor beginners’ vindt plaats op zaterdag 10 oktober. 
Voor iedereen die geen raad weet met de tuin. In 1 dag krijgen cursisten de 
basis mee van tuinieren. In de gewone tuin en de moestuin. Gewoon een 
gezellige dag met allemaal onervaren tuiniers bij elkaar.
We worden ontvangen op landgoed Welgelegen in Koekange. Een gezellige 
locatie midden in het groen met lekker huisgemaakte hapjes en lunch uit 
eigen moestuin.

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 Aandacht geeft kwaliteit

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

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag- vrijdag , ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond
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Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange

Hallo allemaal!

Op vrijdag 18 september a.s. komen leden van de Speeltuinvereniging bij 
u langs de deur voor de jaarlijkse WC-papieractie. De opbrengst van de 
verkoop komt ten goede van 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 tussen 16:00 en 20:00 uur.

Groetjes,
Speeltuinvereniging De Hommel 

Koffer(bak)verkoop en minimarkt de Wijk

Op zaterdag 19 september houdt Motorclub De Antrappers uit De Wijk een 
gezellige middag voor de Molen en in het centrum van De Wijk, met vertier 
voor een ieder. Dit in kader van het 35-jarig bestaan van de club.
Het middaggedeelte wordt gevuld met motoractiviteiten, een minimarkt 
met outletverkoop van Wieker ondernemers en een koffer(bak)verkoop van 
14.00 tot 17.00 uur.
De gelegenheid  om je spullen te verkopen middels de kofferbakverkoop 
voor de volwassenen en waarbij wij de jeugd de mogelijkheid bieden om hun 
spullen vanuit hun eigen koffer(s) te verkopen. Zeg maar een rommelmarkt 
voor jong en oud.
Voor de koffer(bak)verkoop en de minimarkt zijn wij nog op zoek naar deel-
nemers. De deelname is trouwens gratis. Aanmelden of info graag via mail 
naar motorclub@antrappers.nl.
De dag wordt afgesloten met muziek van Malletband Apollo met Big John, 
Koe Mjusik, en de Normaalcoverband Gin Gedonder van 16.00-21.00 uur.

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

www.kremeruitvaartzorg.nl

KREMER
uitvaartzorg

Annerie
HET AFSCHEIDSHUIS 

Meppel
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Overstappen van bank veel werk? 
 

Nee hoor,… dat regelen wij zo voor u! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij hebben een leuke attentie voor u in petto. Al nieuwsgierig geworden?  
Kom dan snel even langs op ons kantoor in de Wijk of Ruinen! 

 
Dorpsstraat 72a,  7957 AW,  de Wijk.  Tel: 0522 47 67 80 

baliedewijk@wolden.nl 
 

Westerstraat 54, 7963 BD, Ruinen. Tel: 0522 47 25 28 
balieruinen@wolden.nl 
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Wij hebben een leuke attentie voor u in petto. Al nieuwsgierig geworden?  
Kom dan snel even langs op ons kantoor in de Wijk of Ruinen! 

 
Dorpsstraat 72a,  7957 AW,  de Wijk.  Tel: 0522 47 67 80 

baliedewijk@wolden.nl 
 

Westerstraat 54, 7963 BD, Ruinen. Tel: 0522 47 25 28 
balieruinen@wolden.nl 
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Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Hugo Veldman en Peter Pruntel

De Vlinderfee komt op het Struunpad!

De opening van het seizoen van Dorpshuis 
De Veldhoek wordt dit jaar een kleurrijk feest 
op het Struunpad. Kom kijken en doe mee 
zaterdag 12 september vanaf 15.00 uur bij 
de grote poel.

Speciaal voor de jongste bezoekers vertelt 
Suzanne Hurenkamp van Kleur je hart ons 
het met muziek en dans omlijste verhaal van 
een kleine vlinder die een grote wens heeft. 
Kinderen van 6-12 jaar kunnen er aanslui-
tend creatief aan de slag. Je kunt vlinders 
maken van vilt. Dat vilt moet je eerst zelf 
maken met lekker veel zeepsop.  Trek dus niet je allerbeste kleren aan!

(Groot)ouders en de allerkleinsten zijn uiteraard ook van harte welkom op 
het sfeervolle, vlinder en kleurrijke Struunpad. 

    
                
                

               
               
               
               

               
                 
 

              Openingsti jden: 
 

    Woensdag   09.00-16.30 
           Donderdag  09.00-21.00
           Vrijdag       09.00-21.00
           Zaterdag     09.00-12.00
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WASMACHINE STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

 
 

  
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

Burendag

Ook dit jaar doet dorpshuis de Schakel en kinderclubwerk Koekange weer 
mee met BURENDAG. Op zaterdag 26 september van 14:00 tot 17:00 uur zijn 
er  rondom het dorpshuis allerlei activiteiten zoals:
·  De dierenambulance kun je van binnen en buiten bekijken en staan er met 

een stand met allerlei materiaal
· Sjoelbak voor jong en oud
· Jenga voor jong en oud
· Figuurzagen
· Pannekooi
· Fam. De Roo met loempia’s
·  Suzan nails maakt, tegen een hele kleine vergoeding, mooie creaties op je 

nagels
·  Historische vereniging met voorwerpen van vroeger, Drentse uitdrukkin-

gen en woorden
· Kim Okkens met bloemschikken op oude kopjes
· En natuurlijke de overheerlijke Knieperties
De koffie is gratis maar wilt u er wat lekkers bij steun het kinderclubwerk 
en koop overheerlijke Knieperties. Bij slecht weer niet thuis blijven want dan 
doen we alle activiteiten in de gymzaal. Zoals u ziet voor elk wat wils, jong 
en oud. We maken er samen op 26 september weer een gezellige middag 
van.
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Van neringdoende tot ondernemer
Koekanger bedrijvigheid vroeger en nu
Dit is de titel van het boek waaraan de bedrijvencommissie van de Historische 
Vereniging de Wijk-Koekange bezig is de laatste hand te leggen en dat medio 
oktober zal verschijnen. Reeds eerder verschenen de boerderijenboeken 
van Koekange en  de Wijk. De Historische Vereniging wil nu ook de overige 
bedrijvigheid vastleggen. Te beginnen in Koekange.
De samenstellers van het boek zijn erin geslaagd om heel veel gegevens van 
vroegere en hedendaagse bedrijven van Koekange te verzamelen en is nu 
zover dat dit boek binnenkort kan worden uitgegeven.
Het wordt een rijk geïllustreerd boekwerk waarin de neringdoenden, onder-
nemers, bedrijfjes en bedrijven vanaf plm. het jaar 1900 vermeldt worden. 
In totaal heeft de commissie in Koekange 158 adressen met bedrijfsactivi-
teiten gevonden. Op sommige adressen hebben achtereenvolgens meerdere 
ondernemers hun activiteiten uitgevoerd. In totaal kwam de commissie op 
372 verschillende ondernemers.
Ook de hedendaagse zzp’ers zijn hierin zoveel mogelijk meegenomen.
Verder bevat het boek veel foto’s, illustraties, oude advertenties en nota’s. 
Bestellen
Wanneer u belangstelling heeft om dit boekwerk dat ongeveer 130 pagina’s 
zal omvatten aan te schaffen, dan kunt u het nu bij voorintekening bestellen 
voor de speciale prijs van € 10,00. 
Na verschijning kost het boek € 12,50 (excl. eventuele verzendkosten).
De ingevulde bon dient u voor 19 september in te zenden naar Johannes de 
Kleine, Langedijk 37 7958 PJ Koekange of stuur een mail naar johdekleine@
home.nl. Bellen mag ook, tel 0522-451580.
U kunt de ingevulde bon ook in de dozen doen die in de winkel staan bij de 
Spar en Kuiper in Koekange.

Bestelbon

Naam  ..........................................................................................................................................................................

Adres  ..........................................................................................................................................................................

Woonplaats   ..........................................................................................................................................................

Telefoon   .................................................................................................................................................................

E-mailadres  ............................................................................................................................................................

Bestelt …........…….. exemplaar/exemplaren

q Ik kom het boek afhalen     q Ik ontvang het boek graag per post

Handtekening ……….........……………………………………….

✂
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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 
 

 

Landgoed diner

Vanwege alle positieve reactie en een tuin die ons enorm inspireert hebben 
we nieuwe data gepland voor het Landgoed diner. Wij nodigen u dan ook 
graag uit voor ons Landgoed diner. De diners worden bereid met zoveel 
mogelijk producten uit eigen tuin en lokale producten.
U kunt kiezen uit 2 voorgerechten, 2 hoofdgerechten en 2 nagerechten. Als 
afsluiting wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. 
Het menu kost € 18,50 p.p. exclusief de drankjes.
U dient uiterlijk twee dagen van tevoren te reserveren en uw menukeuze 
bekend te maken. Eén week voorafgaand aan het diner wordt het menu op 
de website bekend gemaakt. Onze Landgoed diners staan gepland op:
Vrijdag 18 september 2015
Vrijdag 16 oktober 2015
Vrijdag 18 december 2015 (speciaal kerstdiner, prijs € 22,50 p.p.)

www.welgelegen.com
Familie Bout

Weerwilleweg 1         Koekange
info@garage-gritter.nl         T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

•	In-	en	verkoop
•	Onderhoud
•	Reparatie

Neem	eens	een
	kijkje	op

onze	website	vo
or	een

groot aantal occasions!

•	Airco	service
•	Automatische	
	 transmissie	spoelen
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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.

Het najaar is een hele goede 
tijd om nieuwe planten, 
heesters en bomen
in uw tuin te zetten.
 
Denkt u er over na om 
uw tuin of een deel ervan 
te veranderen?
 
Bel dan voor vrijblijvend 
advies en ontdek de voordelen 
van tuinaanleg in het najaar.

Oktobermaand: Vrijwilligersmaand
Welzijn De Wolden heeft de oktobermaand omgedoopt tot ‘Maand van de 
Vrijwilliger’! Deze maand zal volledig staan in het teken van de vrijwilliger 
en het vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk krijgt namelijk een steeds 
belangrijkere rol in onze samenleving. Welzijn De Wolden vindt het daarom 
erg belangrijk dat vrijwilligerswerk gestimuleerd wordt en de vrijwilligers in 
het zonnetje worden gezet. 
Tijdens deze maand wordt een huis-aan-huis krantje uitgebracht die volledig 
in het teken staat van vrijwilligerswerk. Er zullen diverse workshops te vol-
gen zijn, de jaarlijkse vrijwilligersmarkt wordt georganiseerd en er komt een 
feestelijke afsluiter speciaal voor vrijwilligers in De Wolden.
De vrijwilligersmarkt wordt dit jaar gehouden op woensdag 14 oktober in 
’t Neie Punt te Ruinen. Tijdens deze avond zorgt  Popkoor 2000 uit Ruinen 
voor de muzikale omlijsting. Ook wordt er een korte workshop gegeven: tij-
dens  het ‘Passiespel’ kan in een paar minuten worden ontdekt  welk vrijwil-
ligerswerk het best bij iemand past. Organisaties die willen deelnemen aan 
de vrijwilligersmarkt  kunnen zich nu al opgeven via steunpuntvrijwilligers@
welzijndewolden.nl 
Wilt u graag wat meer informatie over de ‘Maand van de vrijwilliger’ of heeft 
u vragen, kijk op de website van Welzijn De Wolden www.welzijndewolden.
nl of neem contact op via tel 0528 – 378686.
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Stichting Vrienden van de Reestkerk
De Katharen, wie waren ze en waarom zijn ze vervolgd?
Het Thomas- evangelie, wat staat daar eigenlijk in?
Gnostiek, wat is dat?
Vragen die worden beantwoord op 9 oktober in de Reestkerk in Oud-Avereest 
(Balkbrug) door Bram Moerland. Begin van de avond: 19.30 u., entree € 5.-  
bij de ingang van de kerk.
Bram Moerland is afkomstig uit een orthodox-gereformeerd gezin van 
het Zeeuwse eiland Tholen. Hij studeerde wiskunde en filosofie aan 
de Universiteit van Leiden. Moerland was docent cultuurfilosofie aan 
de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in 
Rotterdam, aan de School voor Journalistiek in Utrecht en aan de Stichting 
Nederlandse Opleiding Hindoe Geestelijke (NOHG) in Nieuwegein. Hij geeft 
lezingen en is auteur van meerdere boeken over deze onderwerpen.
De gnostiek is opnieuw onder de aandacht gekomen door de vondst, in 
1945, van gnostische geschriften, de zogenaamde Nag Hammadi-geschriften 
uit de eerste eeuwen van de westerse jaartelling. Vóór de vondst van deze 
geschriften was de algemene opvatting van de kerkhistorici dat de gnostiek 
diende te worden beschouwd als een ketterij, dus als een afwijking van de 
hoofdstroom van het christendom. De gnostici werden daarom door de kerk 
fel bestreden. Maar steeds meer hedendaagse historici neigen er naar de 
gnostiek een vooraanstaande positie te verlenen in de wordingsgeschiedenis 
van het vroege christendom.
Een van de meest tot de verbeelding sprekende teksten uit de gnostieke 
Nag Hammadi-geschriften is het Evangelie van Thomas. Dat is een verza-
meling uitspraken van Jezus, die door de meeste huidige historici van het 
christendom worden geacht ouder te zijn dan de evangeliën uit het Nieuwe 
Testament.
De gnostiek is een vroegchristelijke stroming uit de eerste eeuwen van onze 
jaartelling. Kernthema van de gnostiek is dat de mens vergeten is wie hij in 
werkelijkheid is. Jezus is in de gnostische teksten een boodschapper die de 
mens oproept zichzelf te herinneren: “Sta op en herinner jezelf”

Bridge Club Koekange
Het bridgeseizoen begint weer op maandag 14 september van 19.15 tot ± 
22.30 uur in het dorpshuis ‘De Schakel’. Af en toe zijn leden genoodzaakt te 
stoppen vanwege ziekte of hoge leeftijd.
Vandaar dat men op zoek is naar nieuwe leden. Het is een gezellige club. Er 
wordt op normaal niveau gespeeld. Tevens is er de mogelijkheid om les te 
nemen. Heeft u belangstelling of wilt u nadere informatie: Mevr. A. Smink-
Dolsma, tel. 0522-451981; Mevr. G. Tijmens-Fieten, tel. 0522-451428; J. 
Scheper, tel. 0522-451208.
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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

Duofiets
Wilt u ook graag fietsen maar lukt 
dat niet meer alleen? Gebruik dan de 
duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers 
die met u willen fietsen.
Wilt u de fiets bespreken, bel dan tus-
sen 17.00 en 19.00 uur met Trea ten 
Kate, tel.: 451829 of 06-14758609. 
Veel fietsplezier!

Herinnering
Wie heeft het boek ‘Van Baron tot 
het Melkkarretje’ van mij geleend en 
vergeten terug te brengen. 
In afwachting.
H.J. Hidding, Sportlaan 15

Gratis af te halen
Jong katertje, 14 wkn., rood.
Eggeweg 37, tel. 06-20212848

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

“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
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

  

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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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
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Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 
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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

Landgoed “Welgelegen”
Van harte welkom voor:
• een bezoek aan ons blikmuseum.
  Geopend elk weekend in de 

maanden juni, juli en augustus.
 Groepen op afspraak.

•  een feestje, verjaardag, iets anders 
te vieren of vergaderen, in de 
‘Hooiberg’.

• logies met ontbijt
• minicamping
• pensionstalling voor paarden

Kortom “Welgelegen” meer dan een 
bezoek waard!

Bezoek ook: www.welgelegen.com

Fam. Bout
Prinsesseweg 8, 7958 RT Koekange
tel. 0522-451771  info@welgelegen.com
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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

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.

Streektaalstried in de Karstenhoeve

Op 16 oktober a.s. organiseren de Taalschulte en de keurnoten van Huus 
van de Taol uit Beilen een streektaalstried in de Karstenhoeve, Dr. Larijweg 
21 te Ruinerwold.
Teams van vier personen uit diverse kernen van de Wolden gaan de strijd 
met elkaar aan door middel van vragen te beantwoorden over diverse onder-
werpen die allemaal iets met de streektaal of cultuur te maken hebben.
Men is nog op zoek naar een team uit Koekange! Aanmelden graag bij 
Ria Westerhuis, westeriah@gmail.com.
Publiek is ook welkom op deze avond, men kan desgewenst individueel 
meespelen voor de publieksprijs.
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur  Deelname team gratis, entree 
publiek 5 euro p.p.



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 23 september 2015
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 17 september 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  9 sept. De Koegang nr. 17
11 sept. PCOB; Reisje
12 sept.     Seizoensopening De Veldhoek - De Vlinderfee verrast klein en groot 

op het Struunpad- 15.00-17.30 uur
16 sept. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
17 sept. Klankmeditatie - De Veldhoek Koekangerveld 10.00-11.30 uur
18 sept.  Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - www.welgelegen.com
18 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
18 sept. Dorpshuis de Schakel bar open 20.30 uur
19 sept. Koffer(bak)verkoop en minimarkt de Wijk - 14.00-17.00 uur
22 sept. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
23 sept. De Koegang nr. 18
25 sept. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 06-14252052
26 sept.    Burendag Koekangerveld, samen aan het werk - 09.00-16.00 uur 
26-27 sept. Smaakmakersfestival
30 sept. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
  1  okt. Klankmeditatie - De Veldhoek Koekangerveld 10.00-11.30 uur
  2 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  2 okt. Dorpshuis de Schakel bar open 20.30 uur
  7 okt. De Koegang nr. 19
  8 okt. PCOB; Ds. S. Groen, De Levensloop van de mens
  9 okt.     Hersengymnastiek in de Veldhoek 20.00-01.00 uur
13 okt. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
14 okt. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
15 okt. Klankmeditatie - De Veldhoek Koekangerveld 10.00-11.30 uur
16 okt.  Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - www.welgelegen.com
16 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
16 okt. Streektaalstried - De Karstenhoeve Ruinerwold - 20.00 uur
16 okt. Dorpshuis de Schakel bar open 20.30 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 - 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 - 14.00 uur


