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11e jaargang nr. 20 21 oktober 2015

Brandweer De Wijk-Koekange zoekt nieuwe collega’s

Ben jij
* een teamplayer
* sportief, stressbestendig en praktisch ingesteld?
* (met name) ook overdag beschikbaar?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Interesse of meer informatie? Neem contact op met Klaas Tijmens 06-505 682 97
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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
25 okt.  9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  
  1 nov. 9.30 uur Ds. Wiersma - Smelt Ruinen 
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
25 okt. 11.00 uur Ds. De Haan Zwolle
 15.30 uur Ds. Werkman Hardenberg
  1 nov. 11.00 uur Ds. De Vries Balkbrug
 15.30 uur Ds. V.d. Wetering Tuk
  4 nov. 19.30 uur Ds. Meijer Meppel Dankdag
Gereformeerde kerk, Berghuizen
25 okt. 10.00 uur Ds. H. Linde Hoogeveen
  1 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis 
  4 nov. 19.30 uur Ds. J.W. Muis  Dankdag

Kapsalon 

Sonja
Voor Hem en Haar

Sonja Osinga

De Wilgen 10

7958 VG  Koekange

0522-451577

Braderie
Wanneer? 7 november 2015 
Hoe laat? 10.00 - 17.00 uur 

Waar? Fluitenbergseweg 97, Echten

Kraampjes, rommelmarkt, 
lekker eten en een 

spelcircuit 
voor de kinderen.

Deze braderie wordt 
georganiseerd door Esther Slobben 

om haar vrijwilligerswerk 
in Zuid-Afrika te bekostigen.

Uitgifte boek Van Neringdoende tot Ondernemer 
(Bedrijvenboek Koekange) 
Het boek kan op maandag 2 november 2015 opgehaald worden. 
Kosten € 10,00. Tijdstip: 14.00-16.00 uur en om 19.00-21.00 uur in 
Dorpshuis ‘De Schakel” (kleine zaal ) Koekange.
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur das
Elke woensdag valt er bij veel inwoners een dik pretpakket in de brievenbus. 
In het pakket zitten vooral veel reclamefolders, maar ook deze Koegang. 
Verder een paar weekbladen, zoals Da’s Mooi. Echter wanneer je de titel van 
dit weekblad uitspreekt tegenover een buitenstaander, zou hij bijna kun-
nen bedenken dat het een toeristenfolder is of een blad over het prachtige 
zoogdier. 
Dat laatste is niet ondenkbaar, de das neemt de laatste jaren in aantal weer 
toe. Waren er in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog ongeveer 1200 
exemplaren, tegenwoordig ligt het aantal rond de 6000. Daarnaast staat 
dit zoogdier steeds meer in de belangstelling, getuige het feit dat 2015 is 
uitgeroepen tot het jaar van de das. Er is zelfs een speciale website www.
volgdedas.nl, waarop men sommige activiteiten van een dassenfamilie kan 
volgen. Deze familie woont in een dassenburcht, gelegen in een ontoeganke-
lijk natuurgebied van Staatsbosbeheer in Drenthe. Zo’n dassenburcht bestaat 
uit een netwerk van gangen en kamers, alles met hun krachtige voorpoten 
zelf gegraven. In de burcht verblijven in het algemeen drie tot zes dassen. 
De bewoners houden hun verblijf altijd netjes, zo ontlasten zij ver buiten de 
burcht op speciale plekken en brengen geen voedsel naar binnen.
De das behoort tot de familie van de marterachtigen, waartoe de wezel, 
hermelijn, bunzing, steenmarter en de otter ook behoren. Formeel is hij dus 
een roofdier. Echter hij heeft een nogal luidruchtige manier van voedsel ver-
zamelen, waardoor potentiele slachtoffers tijdig een goed heenkomen kun-
nen zoeken. Zijn voedsel bestaat dan voornamelijk uit regenwormen, die hij  
‘s nachts in weilanden en open gebieden opspoort. Verder staan bosvruch-
ten, gevallen fruit, noten, eikels, knollen, maïs, koren, paddenstoelen, 
knaagdieren, slakken, kevers en hommel- en wespenbroed op zijn menu.
Het herkennen van een das is absoluut niet moeilijk. Het is een redelijk 
groot en grijs dier met een opvallende zwart-witte kop. Wat wel lastig is om 
hem daadwerkelijk te zien. Het is een nachtdier en daarbij erg schuw. Ik ben 
daarom nog steeds een beetje jaloers op mijn dochter. Zij zag laatst op weg 
naar haar school in Meppel een das lopen.

Paul Mentink
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In gesprek met… Hans Vetketel, 
voorzitter werktuigencoörperatie Koekange

Er is de laatste jaren veel 
veranderd op het sportpark 
in Koekange. Nadat de voet-
balkantine flink werd ver-
bouwd, werden de velden 
anders ingedeeld, kwamen 
er nieuwe kleedkamers, een 
nieuwe toegangspoort en 
nieuwe dug-outs. Voor die laatste vernieuwing kwam een bijzondere sponsor- 
deal tot stand. Zomaar, spontaan, in een gesprek over koetjes en kalfjes, aan 
de zijlijn van het veld.

“Het is inmiddels alweer een hele tijd terug. Mijn vrouw Rianne stond te 
kijken bij een wedstrijd van onze zoon Emiel. Zoals dat dan soms gaat werd 
er tussen ouders wat gekletst. Ook iemand uit de sponsorcommissie van 
Vitesse’63 stond te kijken. Op een gegeven moment kwamen ook de stenen 
dug-outs op het hoofdveld ter sprake. Die waren eigenlijk hard aan vervan-
ging toe, mede door het drama dat zich afspeelde in het Friese Twijzel. Een 
meisje kwam om het leven door het instorten van een soortgelijke dug-out. 
Rianne merkte op dat veel ondernemers Vitesse’63 al steunen, maar de boe-
ren eigenlijk nog niet. Toen is het balletje gaan rollen”, vertelt Hans Vetketel, 
voorzitter van de werktuigencoörperatie Koekange.

De werktuigencoörperatie stamt officieel uit 1997, maar verder daarvoor 
werkten boeren al samen. Veel machines zijn eigenlijk te duur om zelf aan 
te schaffen. Als lid van de coörperatie kun je zo’n werktuig dan een aantal 
dagen lenen van de werktuigencoörperatie. Zo’n 70 boeren zijn lid. 

“Bij profclub RKC Waalwijk stonden twee dug-outs te koop. In onze leden-
vergadering is toen besloten dat wij die wel wilden financieren. Af en toe 
ondervindt het dorp best wat overlast van onze werkzaamheden, dus we 
wilden iets terug doen. Zo gezegd, zo gedaan. De Fa. Claassen was bereid 

om tijdens een ritje naar Brabant 
de dug-outs mee te nemen en 
in Koekange werd de boel door 
vrijwilligers geïnstalleerd”, legt 
Vetketel uit. 

Afgelopen zaterdag werden de 
dug-outs feestelijk geopend. 
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Wethouder Jan ten Kate sprak de aanwe-
zige boeren en Vitessenaren toe en tijdens 
de wedstrijd Vitesse’63 – Elim werden de 
dug-outs officieel in gebruik genomen. 

Vetketel vertelt dat het waarschijnlijk niet 
de laatste keer is dat we de werktuigen-
coörperatie voorbij zien komen. “Het is 
niet de laatste actie die wij als coörperatie 
doen. Het is de bedoeling dat we jaarlijks een soortgelijk projectje oppakken. 
Wanneer onze leden iets weten in de regio, kan dat voorgelegd worden en 
dan bekijken we samen wat er mogelijk is.”

Jan Willem Krale

“Rond de tafel” op dinsdag 3 nov.  in dorpshuis De Schakel
Een Rond de tafelgesprek in dorpshuis De Schakel op dinsdag 3 november a.s. 
Belangenvereniging Koekange en omgeving heeft in de periode 2009-2010  
de dorpsvisie ontwikkeld.
Dat is alweer goed 5 jaar geleden. Ondertussen is Koekange veranderd, maar 
ook onze gemeente De Wolden. 
In het verlengde van de dorpsvisies is door de gemeente een fonds ingesteld 
“Initiatiefrijk De Wolden”, waaruit voor burgerinitiatieven nog geld beschik-
baar is voor 2015, maar in 2016 zal opnieuw 250.000 euro beschikbaar 
komen. Sommige dorpen zijn heel actief en hebben al een fors deel van de 
beschikbare middelen naar zich toe getrokken. Dat geeft te denken!!!!
De Belangenvereniging is reeds enige tijd in gesprek met onze buurtteam-
medewerkers van Welzijn de Wolden om samen met het dorp “Rond de tafel” 
te gaan. Doel is om met het dorp te kijken of er nog steeds onvervulde 
wensen, tekortkomingen of kansen zijn die van Koekange meer aandacht 
zouden mogen krijgen.
Op  dinsdag 3 november zal het Rond de tafelproject plaatsvinden in dorps-
huis De Schakel. De zaal is open vanaf 19.45 uur.
Inmiddels hebben zich een aantal inwoners aangemeld. Graag komen wij in 
contact met inwoners die betrokken zijn  op hun eigen dorp.
Contactpersonen namens de Belangenvereniging Koekange e.o.: Johanna 
Bout: tel: 06-13689246, e-mail: johannabout@home.nl (beperkt bereikbaar)
Poulien Vos: tel: 0522-451567, e-mail:  poulien-vos@kpnmail.nl
Meld je aan en u ontvangt de folder.  De folder ligt ook in de Schakel of is 
op aanvraag verkrijgbaar.
Koekange krijgt energie van inwoners die iets willen toevoegen aan de 
gemeenschap.

Belangenvereniging Koekange e.o. en Welzijn De Wolden
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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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

- 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

Culturele avond op vrijdag 6 november 2015 
met het duo Harm en Roelof 
De culturele avond van de Historische Vereniging de Wijk-Koekange zal dit 
jaar gehouden worden op vrijdag 6 november 2015 in Ontmoetingscentrum 
De Havezate te de Wijk.
Het bekende Drentse duo Harm en Roelof zal deze avond weer voor ons 
optreden. Zoals we van hen gewend zijn, zullen Harm Dijkstra en Roelof 
Klinkhamer op eigen wijze de maatschappij op de korrel nemen. Zij doen dit 
met veel humor, herkenning en muziek.
Aanvang 20.00 uur. Kaartverkoop vanaf 19 oktober 2015 in de Wijk bij de 
TIP (Molen) en in Koekange bij de Spar (Koetsier.)      
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Evenement	  
Vrijdagmiddag	  28	  oktober	  vanaf	  13.00	  uur	  
Een	  kijkje	  binnen	  het	  bedrijf	  van	  J	  Pieters	  
schapenfokkerij	  en	  hondenschool	  Hondenmaatje.	  
Dit	  evenement	  wordt	  georganiseerd	  door:	  Bertine	  
Hofstede.	  
Dit	  is	  een	  examen	  opdracht	  voor	  haar	  opleiding	  
Dierenverzorging	  niveau	  3.	  
Wat	  kun	  je	  op	  deze	  dag	  verwachten?	  	  
Presentaties	  over	  de	  schapenfokkerij,	  informatie	  over	  de	  
hondenschool	  en	  een	  behendigheids	  les	  van	  
hondenmaatje.	  
Ook	  zijn	  er	  speciale	  aanbiedingen	  te	  vinden	  in	  de	  winkel	  
die	  alleen	  die	  dag	  geldig	  zijn.	  	  
We	  hopen	  je	  te	  zien	  op	  deze	  gezellige	  middag.	  
	  
Adres:	  	  
Prinsesseweg	  15	  
7958	  RS	  Koekange	  
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schapenfokkerij	  en	  hondenschool	  Hondenmaatje.	  
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EVENEMENT
Woensdagmiddag 28 oktober vanaf 13.00 uur

Een kijkje binnen het bedrijf van J. Pieters schapenfokkerij en hondenschool Hondenmaatje.
Dit evenement wordt georganiseerd door: Bertine Hofstede.

Dit is een examen opdracht voor haar opleiding Dierenverzorging niveau 3.

Wat kun je op deze dag verwachten? 
Presentaties over de schapenfokkerij, informatie over de hondenschool 

en een behendigheidsles van hondenmaatje.
Ook zijn er speciale aanbiedingen te vinden in de winkel die alleen die dag geldig zijn. 

We hopen je te zien op deze gezellige middag.

Adres: Prinsesseweg 15  |  7958 RS Koekange

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   vanaf heden open van 
   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange
Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

06 55504826
VOEGBEDRIJFSCHOO@KPNMAIL.NL

WWW.VOEGBEDRIJFSCHOO.NL
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Griepvaccinatie

Dit jaar worden de griepvaccinaties gegeven op:
Dinsdag 10 november 17.30-18.30 uur: 
achternamen beginnend met de letters A t/m K
Woensdag 11 november 17.30-18.30 uur: 
achternamen beginnend met de letters L  t/m Z
De griepvaccinatie is bedoeld voor mensen die extra risico lopen om ernstig 
ziek te worden door de griep:
- iedereen van 60 jaar en ouder
- mensen met een hart- en vaatziekte
- mensen met een longziekte (bijvoorbeeld astma of COPD)
- mensen met diabetes mellitus (suikerziekte)
- mensen met een nieraandoening
- mensen met weinig weerstand:
   • door een ziekte
   • door een medische behandeling (bijvoorbeeld chemotherapie)
   • door medicijnen die de weerstand verlagen

Als u in een risicogroep zit, ontvangt u een uitnodiging voor de griepvac-
cinatie. Wilt u deze uitnodiging meenemen?
Bij verhindering vragen we u contact op te nemen met de assistente. 

Energieweg 3, Nijeveen Tel. 06 54 32 64 05
www.andrehopman.nl info@andrehopman.nl

GRONDWERK

STRAATWERK: SIERBESTRATING 
 MACHINAAL BESTRATEN

AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE

SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S

VLONDERS EN VERANDA’S
   

A A N N E M I N G S B E D R I J F

TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN 
LIGHTS LED VERLICHTING VOOR UW TUIN, 
BESTRATING OF OVERKAPPING 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nunnu	  

	  
Je	  kunt	  bij	  mij	  terecht	  voor:	  

Mooie	  (teen)nagels,	  er	  is	  veel	  mogelijk	  voor	  de	  
natuurlijke	  nagels,	  probleemnagels	  	  en	  meer…	  

Bel	  gerust!	  
	  

Cadeaubon	  ook	  mogelijk	  vanaf	  	  €10,00	  

	  NU	  ook	  dames	  en	  heren	  parfums	  verkrijgbaar!	  
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KOELKAST 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

Vrijwilligersfestival voor alle vrijwilligers in De Wolden!

Als afsluiter op de maand van de vrijwilliger zal Welzijn De Wolden op don-
derdag 29 oktober een vrijwilligersfestival organiseren. Een festival dat toe-
gankelijk is voor álle vrijwilligers uit De Wolden! 
Gemeente De Wolden is een gemeenschap waar heel veel vrijwilligers actief 
zijn. Zonder deze vrijwilligers staat alles stil. Om de vrijwilligers eens flink 
in het zonnetje te zetten is er een vrijwilligersfestival georganiseerd. Het 
festival begint om 17.00 uur met een overheerlijk soepbuffet. Na het buffet 
kan men diverse workshops volgen waaronder; smoothies maken, djembé, 
schilderen, biljarten en wijnproeverij. Ook kun je je lekker laten verzorgen in 
de beautyhoek door een visagist, iemand die handen verzorgt en voetreflex.  
Voor wie lekker wil swingen kan meedoen met de swingo discobingo. De 
muzikale omlijsting van deze avond wordt verzorgd door ‘De Kale Neten’. 
Het festival is rond 21.30 uur afgelopen.
Het festival vindt plaats in ontmoetingscentrum De Havezate te De Wijk. 
Aanmelden voor het festival kan via steunpuntvrijwilligers@welzijndewol-
den.nl of tel. 0528 – 378686. Deelname is gratis.
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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Maak het ze niet te makkelijk........
De donkere dagen komen er weer aan. Iedere jaar merken wij als politie dat 
het aantal woninginbraken dan ook toeneemt. Toch kun je met een paar sim-
pele handelingen het risico dat je slachtoffer wordt van een woninginbraak 
doen afnemen.
Hieronder een paar tips:
Draai de deur op slot als je weggaat!! Draai de sleutel om en trek de voordeur 
niet alleen maar dicht!!
Zorg dat je huis een bewoonde indruk maakt. Zorg dat je standaard je 
verlichting hebt aangesloten op een tijdschakelaar. Liefst niet 1 klein sche-
merlampje maar net zoveel licht als je ook aan zou hebben als je thuis was. 
Leg dure spullen uit het zicht. Een beetje elektriciteit kost minder dan een 
inbraak!!!!
Sluit alle ramen. Zorg dat inbrekers niet via vuilcontainers of ladders op je 
platte dak je huis kunnen binnendringen.
Laat geen sleutels aan de binnenkant in het slot zitten.
Bij vakantie: maak afspraken met buren over toezicht.
Maak je smartphone waardeloos voor dieven door je instellingen zo aan te 
passen dat hij niet teruggezet kan worden naar de fabrieksinstellingen.
Meldt via 0900-8844 verdachte personen of zaken.
Kijk ook eens op: www.stopheling.nl en www.maakzehetniettemakkelijk.nl      
Nederlandse Inbraakpreventie Weken. 
Veilige en inbraakvrije dagen toegewenst!!!

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

slagter
TECHNIEK
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Dorpshuis de Schakel in Koekange ontvangt € 10.000 van 
het Oranje Fonds
Dorpshuis de Schakel in Koekange ontvangt een bijdrage van € 10.000,= van 
het Oranje Fonds voor de renovatie van de toiletten.
Na ruim 40 jaar waren  de toiletten bij de hoofdingang toe aan een grondige 
renovatie.  Zowel het dames-, heren-, alsmede het invalidentoilet zijn gron-
dig opgeknapt en zien er weer representatief uit. Daarnaast is de vloer van 
de entree vernieuwd. 
De renovatie heeft volgens de plannen plaatsgevonden tijdens de zomerva-
kantie. 
Om de renovatie op tijd af te krijgen is veel werk verzet door de aannemer 
en de installateur maar ook door een aantal vrijwilligers.
De renovatie is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Oranjefonds.
“Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. 
Afgelopen jaar besteedde het € 28,7 miljoen aan organisaties die een betrok-
ken samenlevering bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door 
deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in 
de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale 
Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar 
van het Oranje Fonds”.

Steenberger Esweg 31  |  Zuidwolde
t. (0528) - 362 889  |  m. 06 - 285 40 845
e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl 

De Berken 11
Koekange

zonne-energie
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Bijbelquiz “de Ned Herv Kapel” Ruinerwold

Op dinsdag 27 oktober aanstaande wordt in Ruinerwold de jaarlijkse 
Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gespeeld. 
Iedereen is van harte welkom op dinsdagavond 27 oktober in Ruinerwold 
in “de Kapel” aan Dijkhuizen 97 te Ruinerwold.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar! De quiz begint om 20.00 uur en zal 
rond 22.00 uur afgelopen zijn. Toegang is gratis. 
Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken. 
De quiz is georganiseerd door vrijwilligers van het NBG uit Ruinerwold en 
Koekange.

Tel. 06 - 134 717 84

  Electra
  Water

  Gas
  CV

  Dak/Zink
  Aardwarmte

Zonne energie

* 
*

*
*

*
*

* Nen 3140 Keuring*

Collectanten Nierstichting in Koekange halen opnieuw 
meer euro’s op tijdens de collecte week!
Tussen 20 en 26 september gingen in heel Nederland ruim 75.000 collecte-
vrijwilligers op pad voor de Nierstichting. In Koekange leverde dat het gewel-
dige bedrag van 789 euro op. Daarmee kan de Nierstichting de draagbare 
kunstnier mogelijk maken. 
Wilt u volgend jaar ook collectant worden (vooral in de buitengebieden) 
dan kunt u zich nu al aanmelden bij Sonja Verkaik telefoon 0522451933 of 
mailen naar soverkaik@planet.nl. Wie de collectant van de Nierstichting is 
misgelopen, kan alsnog een donatie doen. Ga naar www.nierstichting.nl of 
sms NIER naar 4333 voor een eenmalige donatie van 2 euro. 
Alle collectanten heel hartelijk dank voor jullie inzet en alle “gevers” hartelijk 
dank voor uw prachtige bijdrage!

Namens de Nierstichting, Sonja Verkaik
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Wist u dat u naast overnachten en kamperen 
ook uw verjaardag of ander feestje  

bij ons kunt vieren? 
In een gezellige, ongedwongen ambiance. 

(en geen drukte thuis) 
Vraag naar de mogelijkheden. 

De Moréne Hoeve 
Panjerdweg 1, Koekange 

Tel. 06 10169227 
www.morenehoeve.nl 
info@morenehoeve.nl 

Wist u dat u naast overnachten en kamperen 
ook uw verjaardag of ander feestje  

bij ons kunt vieren? 
In een gezellige, ongedwongen ambiance. 

(en geen drukte thuis) 
Vraag naar de mogelijkheden. 

De Moréne Hoeve 
Panjerdweg 1, Koekange 

Tel. 06 10169227 
www.morenehoeve.nl 
info@morenehoeve.nl 

Wist u dat u naast overnachten en kamperen 
ook uw verjaardag of ander feestje  

bij ons kunt vieren? 
In een gezellige, ongedwongen ambiance. 

(en geen drukte thuis) 
Vraag naar de mogelijkheden. 

De Moréne Hoeve 
Panjerdweg 1, Koekange 

Tel. 06 10169227 
www.morenehoeve.nl 
info@morenehoeve.nl 

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 

BETERE SCHILDER

ERKEND

Schilderwerken
Wandafwerking & Glasservice

Kosterweg 6
7949 AM Rogat
Tel.   0522 - 440 522
Mail: keuning2@planet.nl

Erwin Keuning
Mob. 06 2513 6069

Keuning

BETERE SCHILDER

ERKEND

Schilderwerken
Wandafwerking & Glasservice

Kosterweg 6
7949 AM Rogat
Tel.   0522 - 440 522
Mail: keuning2@planet.nl

Erwin Keuning
Mob. 06 2513 6069

Keuning

Greppeltocht 2015

Ook dit jaar organiseert de activiteiten commissie van dorpshuis de Schakel 
weer een GREPPELTOCHT en wel op 7 november 2015!
Infoavond - Wij houden op 28 oktober een informatieavond en alleen deze 
avond kan je je als groep opgeven. De kosten zijn € 5,00 per persoon (inclu-
sief consumptie en wat lekkers). Dit moet ook deze avond betaald worden.
Deelname is voor eigen risico. 

De activiteiten commissie van dorpshuis de Schakel
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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

Granny Time werkt samen met o.a. Ten Heuvel tours uit 
Koekange

De twee vriendinnen Agnes van Lohuijzen-Haverkort en Corine Eesinge-
Westert zijn in mei van dit jaar gestart met hun bedrijf “Granny Time”, gezel-
ligtijd voor senioren. 
Wij zijn een aanvulling op de reguliere zorg. U kunt hierbij denken aan huis-
houdelijke hulp, het doen van boodschappen, winkelen, uit eten, theater of 
museumbezoek, ondersteuning bij dagtripjes, beweeguurtjes, ondersteu-
ning voor mantelzorgers, oppas op uw huis tijdens een uitvaart, maar ook 
voor het verzorgen van uw verjaardag kunt u een beroep doen op de dames 
van Granny Time. Wij zijn onlangs gestart met een in- en uitpakservice bij 
een verhuizing. Wij werken ook samen met Ten Heuvel tours uit Koekange. 
Onze nanny’s kunnen mee met dagtripjes maar ook met de meerdaagse 
verwenreizen. Zo kunt u fijn op vakantie blijven gaan zoals u dat wilt, uw 
nanny kan u helpen met uw koffer inpakken en u tijdens uw vakantie onder-
steuning bieden waar nodig. 
Wij hebben een team van vertrouwde nanny’s uit de regio, zo is er altijd een 
nanny bij u in de buurt. 
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Agnes 06-50448540 of 
Corine 06-22317950 of kijk op onze site www.grannytime.nl

op de minimarkt in Koekange

3 stukken 
gevulde speculaas 395

10 schwarszwalderkirsch 
rondo’s 
van 4.95 nu 395

Deze week in de aanbieding
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Te koop,  gevonden e .d .

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

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

Wie heeft onze poes panter gezien?
Ze is zwart met een wat bruinige plek aan de zijkant. 
Het is een volwassen poes maar tenger van postuur. Omgeving Eggeweg. 
Voor info: 06-20212848

Uitslag ballonnenoptocht Koekangerfeest 

Er zijn dit jaar 11 ballonnenkaartjes teruggekomen. 
De prijzen zijn gewonnen door:
1e prijs: Benthe Dijkstra. 2e prijs: Anouk Fieten. 3e prijs: Lieke Baas.
We hebben de prijzen inmiddels aan de kinderen overhandigd. 

Feestcommissie Koekange



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 4 november 2015
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 29 oktober 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

21 okt. De Koegang nr. 20
23 okt. Verhalen rond de Kachel - Welgelegen
23 okt. Statiegeldactie SRK - bebouwde kom Koekange -  v.a. 17.00 uur
24 okt.  Kinderfeest in het Faliebergbos - start Tonckenshuis Zuidwolde - 

19.30 uur
27 okt.  Bijbelquiz Ned. Bijbelgenootschap - Ned. Herv. kapel, Dijkhuizen 97 

Ruinerwold - 20.00 uur
27 okt.    Energiecafé, op weg naar een energieneutraal Koekangerveld! 19.30-

22.00 uur
28 okt.  Evenement Hondemaatje en J. Pieters Schapenfokkerij - Prinsesseweg 

15 Koekange
28 okt. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
28 okt. Informatieavond Greppeltocht
29 okt. Klankmeditatie - De Veldhoek Koekangerveld 10.00-11.30 uur
29 okt. Vrijwilligersfestival - Havezathe de Wijk - 17.00-21.30 uur
30 okt. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 06-14252052
30 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  3 nov. Rond de Tafelgesprek - De Schakel - zaal open 19.45 uur
  3 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  4 nov. De Koegang nr. 21
  6 nov. Culturele avond, duo Harm en Roelof - Havezathe de Wijk - 20.00 uur
  7 nov.  Braderie; org. Esther Slobben - Fluitenbergseweg 97, Echten - 10.00-

17.00 uur
  7 nov. Greppeltocht - start dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
10 nov. Meditatie Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
11 nov. Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
12  nov. Klankmeditatie - De Veldhoek Koekangerveld 10.00-11.30 uur
13 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
14 nov. Uitslag greppeltocht 20:30 uur
18 nov. De Koegang nr. 22

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. 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


