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De winnaars van de greppeltocht 2015 zijn Tine, Jody en Dionne.

1

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Koekange
22 nov. 9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		Laatste zondag /
Herdenking overledenen
29 nov. 9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		
1e advent
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
22 nov. 11.00 uur Ds. Van Rijswijk
15.30 uur Ds. Kruidhof
Nieuwleusen
29 nov. 11.00 uur Ds. Van Rijswijk
15.30 uur Ds. Boersema
Zwolle
Gereformeerde kerk, Berghuizen
22 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis		
29 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis		

slagter
TECHNIEK

einde kerkelijk jaar
advent

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
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Stukje Natuur modderkruiper
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het aantal wellnesscentra in
Nederland aan het toenemen is. Of het moet zijn dat het mij vaker opvalt,
omdat ik zelf regelmatig zo’n centrum bezoek. Wekelijks ga ik namelijk ter
ontspanning naar de sauna. In dergelijke centra heb je naast de gebruikelijke
sauna allerlei behandelingen. Variërend van een voetmassage tot een modderbad. Dat poedelen in de blubber laat ik echter liever aan andere personen over. Of aan sommige dieren, want die hebben de gewoonte om in de
modder te liggen. Nee, niet het varken, want het merendeel moet dat helaas
ontberen. Zelf zat ik namelijk aan de modderkruiper te denken.
In Nederland komen van nature twee soorten modderkruipers voor. Ze
behoren tot een aparte familie van vissen. Het zijn de grote en de kleine
modderkruiper, hoe simpel kan het zijn. De grote heeft een lengte tot dertig
centimeter, de kleine is ongeveer tien centimeter lang. Behalve de grootte
zijn er nog een paar opvallende verschillen. De grote modderkruiper heeft
over zijn flanken in de lengterichting donkere vlekkerige banen en rond zijn
bek bevinden zich tien bekdraden. De kleine modderkruiper heeft over zijn
flanken een regelmatig patroon van donkere vlekken en rond zijn mond
bevinden zich zes bekdraden.
Naast de verschillen zijn er veel overeenkomsten. Zo hebben beide soorten
hun naam te danken aan het feit dat zich overdag vaak schuil houden in de
laag modder of slib op de bodem van het water. Dat water kan vrijwel overal
in Nederland zijn en varieert van sloten en beken tot plassen en meren.
Zolang er ook een uitbundige plantengroei aanwezig is. Indien nodig kunnen zij zich daar tevens verbergen. Daarnaast dient het als kraamkamer voor
hun nageslacht. Modderkruipers zijn met name actief in de schemering en
‘s nacht, vandaar dat zij voor het brede publiek nagenoeg onopgemerkt blijven. Gezien hun voedsel, dat voornamelijk uit kleine ongewervelde dieren
of zoöplankton bestaat, is de kans nihil dat een visser met een hengel hun
aan de lijn krijgen.
Paul Mentink

dé uitvaartverzorger met respect

Uitvaartzorg voor alle
verzekeringen
o.a. Memento Mori
Ruinerwold

T 0522 - 70 30 00
www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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Een complete Supermarkt
veel Extra’s
DEZE met
KOEGANG

BIJ DE SPAR:
Vanaf zaterdag 7 november wordt elke zaterdag
vanaf 11:30 uur weer warme SNERT verkocht.

VARKENSROLLADE
Snertcoupon

KILO VOOR

€ 4,98

Tegen
inlevering van deze coupon
1 snert voor € 3.00

Alleen geldig op 7+14-november 2015

Voor vragen kunt u bellen of mailen.

Koetsier
TelSpar
0522-451331
Fax
0522-452124 26,
Dorpsstraat
Mail
spar@koekange.com
Koekange,
Tel. 0522-451331
www.sparkoekange.nl

WAT
JE DICHTBIJ HAALT,
Wat je dichtbij haalt is lekker!
IS LEKKER.
Spar Koetsier
Dorpsstraat
26
Bezorgen
is natuurlijk
ook
7958 RN
mogelijk.
Koekange
www.sparkoekange.com

Aanbiedingen geldig van donderdag 19 november t/m zaterdag 21 november

Deze week in de aanbieding

Brosse speculaasbrok

per pak à 3 stuks 1,95
nu 2 pakken

3 stukken
gevulde speculaas
Heerlijke krentenof rozijnenwegge

300
nu 395

1900 gram, van 6,95

595

• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

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

op de minimarkt in Koekange
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Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

In gesprek met… 		

Aaltienus Buiter,
schrijver ‘Van neringdoende tot ondernemer’

Het succes van het boerderijenboek smaakte voor de makers duidelijk naar
meer. Zo’n twee jaar geleden startte de historische vereniging met het verzamelen van alle bedrijven die Koekange rijk geweest is. Een maand terug
kwam het boek uit.
“Johannes de Kleine, Klaas Brouwer en ik zijn bij elkaar gaan zitten en in
gedachten maakte we een rondje Koekange. Toen we het dorp door waren,
kwamen we al op 158 bedrijven. Daar gingen we mee aan de slag”, vertelt
Aaltienus. “We probeerden alle bedrijven in kaart te brengen. Daarbij putten
we uit onder andere ook uit het boerderijenboek, want aan heel veel bedrijven was vroeger een boerderij gekoppeld. Ook op internet en in ons eigen
archief vonden we veel informatie. Uiteindelijk kwamen we tot 372 verschillende ondernemers. Johannes en Klaas gingen rond met invulformulieren om
van elk bedrijf een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen en ik ging aan de
slag met de tekstuele verwerking. We hebben getracht het boek zo compleet
mogelijk te maken, vanaf ongeveer begin 20e eeuw tot nu. Door een oproep
in de Koegang konden ondernemers wiens bedrijf nog niet benaderd was
zich alsnog melden.”
Het rondje Koekange is in het boek duidelijk terug te zien. “Straat voor straat
hebben we de bedrijven geordend. Daar herken je de rondgang in terug.
Stap voor stap ga je heel Koekange door. Half oktober ging het boek naar
de drukker. Bij de voorinschrijving werden 400 boeken besteld, die in het
dorpshuis werd afgehaald.”
Nu dit project is afgerond, zit Aaltienus zeker niet stil. “Dat zit niet in mijn
aard”, bekent hij. “Ik kijk alweer een beetje naar wat er nog mogelijk is. De
boerderijen en ondernemers hebben we gehad. Misschien over de kerk in
Koekange, daar heb ik ook nog veel informatie van liggen.”
Het boek ‘Van neringdoende tot ondernemer’ is nog te bestellen bij Aaltienus,
Klaas of Johannes. Kosten zijn € 12,50. “Het gaat ons ook absoluut niet om
winst maken, het is echt een hobby. Als de kostprijs er maar uit is, vinden
wij het goed.”
Wie meer over de historische vereniging De Wijk/Koekange wil weten, kan
op 25 november terug in dorpshuis De Schakel voor een ‘kiekjesdag’. Van
2 tot half 5 en 7 tot 9 ’s avonds zijn de foto’s en alle andere spullen die de
vereniging verzamelde te bekijken.
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Voor hulp bij dyslexie,
dyscalculie en overige
(leer-)problemen
Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange
0522 452094
info@devlinder-rt.nl
06 55572493
www.devlinder-rt.nl

Dorpsstraat 33

zonne-energie

De Berken 11
Koekange

Koekange
Tel. 06 123 623 74
www.schilders.koekange.com

Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk,
wandafwerkingen het plaatsen
van isolerende beglazing
Vraag vrijblijvend prijsopgave
6% b.t.w. tarief
06-12362374 - 06-50938266
E-mail schilders@koekange.com

Nu

Winterschilderkorting

Tevens verkoop van behang, glas, tapijt en professionele verven
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Uit in eigen dorp: Koekanger Concerten
Niet vergeten: 21 november Drents Klezmer Trio
Het Drents Klezmertrio brengt muziek uit de Oost-Europees Joodse traditie.
12 december Kerst met Cantabile
Cantabile is een vrouwenkoor uit Hoogeveen dat onder leiding staat van
Gerrit Jan Rutgers. Het is een koor met een hoog ambitieniveau en dat resulteert in meerdere interessante concertprogramma’s per jaar. Bij ons verzorgen ze een concert in kerstsfeer en hoe kun je een kerstconcert beter beginnen dan met een ‘Gloria’? Het programma bestaat dan ook uit delen uit het
Gloria van Vivaldi, een aantal traditionele kerstliederen, Christmas carols en
Amerikaanse Christmas songs. Het koor wordt begeleid door Nettie Vening
op piano. Om helemaal in de kerstsfeer te komen trakteert CCK op glühwein,
chocolademelk en krentenmik.
Aanvang van de concerten 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Entree inclusief consumptie is € 10,- Kinderen tm 12 jaar € 5,Informatie en evt. reserveringen bij Sonja Verkaik: 0522 451933/ 0612040953
Koekanger Concerten

- 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

Openingstijden:
Maandag- vrijdag , ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond
Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13
www.kapsalongejanca.nl

Aandacht geeft kwaliteit
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Kiekiesdag en laten taxeren van antiek en curiosa
in Koekange
Op woensdag 25 november 2015 houdt de Historische Vereniging weer een
Kiekiesdag.
In het Dorpshuis De Schakel in Koekange, Pr. Magrietlaan 1, ’s middags van
14.00 tot 16.30 uur en ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur.
U kunt daar onze verzameling foto’s van o.a. dorpsgezichten, schoolklassen
en verenigingen bekijken. Ook laten wij de grote decorstukken van de rederijkerskamer De Morgenstond, die geschilderd zijn door Geert Broekhuizen
zien.
Doorlopend zal de oude dorpsfilm worden gedraaid.
Tevens is Enno de Boer uit de Wijk aanwezig. Neem uw antiek en curiosa mee
om dit door hem laten taxeren.

Kerstworkshops
Kerstkrans en kerststuk voor op de tafel
Waar: Platte Dakkie. Wanneer: vrijdag 18 december.
Kosten: Kerstkrans € 27.50. Kerststuk € 25. inclusief koffie en thee
Docent: Kim Okken
Workshops gaan door bij minimaal 6 deelnemers per avond. De workshop
start om 19.30 en zullen om 21.30 eindigen. Bij opgave even vermelden
welk bloemstuk je gaat maken.
Opgeven kan alleen via de mail naar blommerie-kim@hotmail.com.

Brocante Christmas Party 28 en 29 november
Brocante en kerst, de ultieme combinatie waar de Jingle Bells van gaan rinkelen. Een periode waarin we ons ongestraft kunnen laten gaan. Lekker eten,
drinken, brocante shoppen, sfeer proeven en ideeën opdoen. Na het succes
van vorig jaar slaan De Winkel, Bij Lente en Shop ‘41 de handen weer ineen
en zorgen voor een ultiem kerstgevoel op zaterdag 28 en zondag 29 november van 11.00 tot 17.00 uur. De Winkel toont weer haar jaarlijkse creatieve
kerstuitspattingen op decoratiegebied. Ze heeft weer prachtige versieringen
gemaakt. Al het mooie oude brocante en de kerstversieringen kunt u bekijken, onder het genot van heerlijke warme glühwein of chocolademelk met
een lekkere versnapering. Bij Lente en Shop’41 laten ook hun fraaie stukken
zien, de kans om het met eigen ogen te bekijken. En als bonus kunt u ook
nog kans maken op een high tea bij Tea Time in Echten. U bent van harte
welkom aan de Dorpsstraat 68, 7958 RR Koekange.
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Klus- en Timmerbedrijf

Kwant

Aanbouw, Verbouw, Tegelwerk,
Badkamers, Stucadoorwerk,
Timmerwerk, Bestrating
06 - 28 79 38 86
06 - 51 64 88 35

D O R P S S T R A AT 6 3
7958 RM KOEKANGE
TEL. 0522-451406
W W W. K A P S A L O N A N N E K E . N L
INFO@KAPSALONANNEKE.NL

Greppeltocht 2015
Wat was het weer een fantastische greppeltocht, droog weer, goeie temperatuur, leuke opdrachten bij de posten, pauze bij de Westerbergen inclusief
spel, iets te eten, drinken, en na afloop gezellig onder het genot van een
drankje bijkletsen over de greppeltocht 2015. Er deden 166 deelnemers mee
verdeeld over maar liefst 37 groepen. Het ene groepje was snel terug, de
ander had het heeel gezellig onderweg, weer een ander werd gepakt door
de spotters en werd menig keer teruggezet.
Al met al een geslaagde greppeltocht. En dan de uitslag: het was spannend,
miniem verschil in punten.
De 1e prijs is gewonnen door Jody, Dionne en Tine, de tijd: 2.34 uur.
De 2e prijs is gewonnen door Bas, Roderick, Marcel, de tijd: 2.35 uur.
De 3e prijs is gewonnen door Anne, Roselie, Annemiek, de tijd: 2.36 uur
Wij willen alle deelnemers, alle spotters, alle vrijwilligers op de posten en
in dorpshuis, camping de Westerbergen, EHBO-er Agre, heel heel hartelijk
bedanken voor deze geweldige avond. Volgend jaar zeker een vervolg.
Activiteitencommissie dorpshuis de Schakel
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KREASHOP
KOEKANGE

STICHTING DORPSHUIS

D

hake
c
S
e

l

NIEUW IN DE SHOP:
• BREIWOL ASSORTIMENT
• SCHEEPJESWOL
• SOKKENWOL: O.A
BOTTER IJSSELMUIDEN
• HAAKKATOEN IN DIV.
KLEUREN

Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange
Telefoon: 0522-451595

Dorpsstraat 28 naast de Spar
Openingstijden: dinsdag- en
vrijdagmiddag 13:00 tot 17:30 uur

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

Tel: 06-16662797

Hallo kinderen van 0 tot 8 jaar,   

Komen jullie je klompje
zetten bij Kuiper?
Je klompje mag je brengen vanaf 23 november.
Je krijgt van ons een sticker waar je naam opgezet wordt.
Op zaterdag 5 december mag je
je klompje weer ophalen.
Sint en Piet
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A A N N E M I N G S B E D R I J F

GRONDWERK
STRAATWERK: SIERBESTRATING
MACHINAAL BESTRATEN
AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE
SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S

Landgoed “Welgelegen”
Van harte welkom voor:
• een bezoek aan ons blikmuseum.
	Geopend elk weekend in de
maanden juni, juli en augustus.
Groepen op afspraak.

VLONDERS EN VERANDA’S

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

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

• logies met ontbijt
• minicamping
• pensionstalling voor paarden
Kortom “Welgelegen” meer dan een
bezoek waard!
Bezoek ook: www.welgelegen.com

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

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

IJsplein bij de Westerbergen
De N.A.M. gaat van 12 dec. tot 4 jan. een ijsplein aanleggen op de parkeerplaats van de Westerbergen. Er is overleg geweest met de Belangenver.
Koekangerveld, Echten, Koekange en de IJsvereniging Voorwaarts. De
Westerbergen zorgt voor uitgave en inname van de schaatsen. De inwoners
van de 3 dorpen kunnen gratis gebruik maken van de baan en de schaatsen.
Elk dorp moet wel vrijwilligers leveren voor het toezicht. Koekangerveld is
de eerste week aan de beurt, Echten de tweede week en Koekange de derde
week.
Wij doen daarom een oproep om u aan te melden als vrijwilliger voor een
dagdeel op de dagen 28 dec. tot 4 jan. Een dagdeel is van 9 tot 12 uur, 12
tot 15 uur, 15 tot 18 uur of 18 tot 22 uur. Je hoeft alleen maar toezicht te
houden.Kom je met je kind of kleinkind schaatsen, dan zou je je al kunnen
aanmelden als vrijwilliger. Je mag ook gezellig met z’n tweeën komen.
U kunt zich opgeven bij Ageeth Heuvelman, De Wilgen 29, telnr. 451714 of
via de mail heuvelman.j@hotmail.com. We hopen dat zich veel vrijwilligers
aanmelden.
IJsvereniging Voorwaarts en de Belangenvereniging Koekange e.o.
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Wist u dat u naast overnachten en kamperen
ook
een middag
/ avondenkunt
Wist u dat
u naast
overnachten
kamperen
ook uw verjaardag of ander feestje
Wist u dat
u naast overnachten
en kamperen
genieten
Sauna?
bij onsvan
kuntonze
vieren?
ook uw verjaardag of ander feestje
In een gezellige, ongedwongen ambiance.
onsclubje
kunt gebruik
vieren? maken van
Met een bij
klein
(en geen drukte
faciliteiten,
alleenthuis)
voorambiance.
uzelf!
In eenalle
gezellige,
ongedwongen
Vraag naar de mogelijkheden.
(en geen drukte thuis)
Vraag naar de mogelijkheden.
DeMoréne
MoréneHoeve
Hoeve
De
Panjerweg1,
1,Koekange
Koekange
Panjerdweg
DeTel.
Moréne
Hoeve
06 10169227
Tel. 06 10169227
Panjerdweg
1, Koekange
www.morenehoeve.nl
www.morenehoeve.nl
info@morenehoeve.nl
Tel. 06 10169227
info@morenehoeve.nl
www.morenehoeve.nl
info@morenehoeve.nl

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

Wieker Winteravond zaterdag 12 december

Het succes van de Kerst Inn de Wiek krijgt dit jaar een vervolg in een nieuwe
opzet in de vorm van een Wieker Winteravond. Dit gebeuren zal plaatsvinden
op zaterdag 12 december vanaf 16.00 uur voor de Wieker Meule. Het belooft
een gezellig, knusse en dorpse winteravond te worden waar de warmte
van een gezellige winteravond voorop staat. De Wieker Winteravond wordt
opgeluisterd met een uitgebreid entertainment en (live) muziekprogramma.
Kijk voor meer info op: www.facebook.com/wintermarktdewijk en/of www.
dewijk.info/wintermarkt.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het TIP kantoor in de
Wijk, telefoon 0522-443275 of per email: dewijk@tipdewolden.nl.

Annerie
KREMER
uitvaartzorg
Noordeinde 9

HET AFSCHEIDSHUIS
Meppel

7941 AS Meppel

T 0522 24 50 21

www.kremeruitvaartzorg.nl
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info@kremeruitvaartzorg.nl

  

  
  

EMS Handel & Verhuur

EMS
Handel
& Verhuur
EMS
Handel
& Verhuur
EMS
Handel
& Verhuur



Mobiele badkamer
Bouwmachines
Mobiele
badkamer
Bouwmachines
Mobiele
badkamer
Bouwmachines



Aanhangwagens
Kloofmachines



Aanhangwagens
Kloofmachines
Aanhangwagens
Bouwverlichting Kloofmachines
Aggregaten


  
  

  

Bouwverlichting
BouwverlichtingAggregaten
Aggregaten
Een feestje?

Wij verhuren ook:
- Partytenten
- Lichtmasten
- Dranghekken
(sta)tafels
en banken
Voor het huren of- kopen
van machines
kunt u
   contact met ons opnemen via onderstaande
   gegevens:
- Terrasheaters
   Voor het huren of-kopen
van machines kunt u
Voor
het huren
ofToiletwagens
kopen van machines kunt u
Christiaan
Ems
contact
metDwarsdijk
ons opnemen
onderstaande
Koekanger
59
Voor het huren of kopenvia
van
machines kunt u
contact
ons opnemen
via onderstaande
7958 SR met
Koekange
gegevens:
Voor
informatie
kunt u contact
opnemen
Tel.: 06met
212 ons
187 58
contact
opnemen via onderstaande
gegevens:
met ons via onderstaande gegevens.
Kijk op www.emshandelenverhuur.nl
gegevens:
voorzijn
meeruEms
informatie!
Christiaan
Wij
graag van dienst!
Koekanger Dwarsdijk
59 , 7958 SR Koekange
Christiaan
Ems
Christiaan
Tel.: 06 212Ems
187
58
Koekanger
Dwarsdijk
59 , 7958 SR Koekange
Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange
Tel.: 06 212 187 58
Kijk op
Tel.:
06www.emshandelenverhuur.nl
212 187 58
voor meer informatie!

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl
Kijk op www.emshandelenverhuur.nl
voor meer informatie!
voor meer informatie!

06 55504826
VOEGBEDRIJFSCHOO@KPNMAIL.NL
WWW.VOEGBEDRIJFSCHOO.NL

  

  
  

Pedicure Praktijk Jomas
Sabine ter Meer
Dorpsstraat 84
7958 RR Koekange
pedicurepraktijkjomas@gmail.com
06-15102936

Voetverzorging
Bodysugaring
Voetmassage
Gelpolish

Steenberger Esweg 31 | Zuidwolde
t. (0528) - 362 889 | m. 06 - 285 40 845

e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl
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Metamorfose Kapsalon Anneke naar Anneke Hair & Beauty
Bij het pand aan de Dorpsstraat 63 in Koekange is de afgelopen tijd veel veranderd. Een mooie nieuwe gevel en inpandig een volledige metamorfose van
kapsalon naar kapsalon & beautysalon. Eigenaresse Anneke Westenbroek
vierde in 2013 nog haar 25-jarig jubileum als kapster op deze locatie. Het
vak dat ze nog steeds met veel passie uitoefent. Toch lokte het vak schoonheidspecialiste haar ook al jaren. In 2014 en 2015 volgde ze de opleiding
tot schoonheidsspecialiste via de Noord Nederlandse academie te Zwolle en
sinds juli is ze dan ook gediplomeerd schoonheidsspecialiste.
Anneke is trots op haar nieuwe salon. “We hebben keihard gewerkt aan de
verbouwing en de inrichting, het is erg mooi geworden, zowel van binnen
als van buiten. De ruimte van de kapsalon is nu anders ingedeeld, daardoor
kon er een aparte ruimte voor de schoonheidssalon worden gecreëerd.
Daarnaast heb ik gezocht naar het beste schoonheidsproduct om mee te
werken. Ik heb gekozen voor Ik Skin Perfection. Een mooi merk dat net als
ik, huidverbetering op nr 1 heeft staan. Het is daarnaast ook een puur merk,
geen toevoegingen van geur- en kleurstoffen. Dat betekent ook geen parfum
dus ook ideaal voor mensen met een allergie.
Ik ben reuze enthousiast en ik hoop dat mijn klanten dat ook worden.
Nieuw in de kapsalon is, dat ik naast het vertrouwde merk Goldwell, sinds
kort verf met het Italiaanse merk Artego. De resultaten zijn prachtig en ik
heb ondertussen al veel tevreden klanten mogen verven.” De beautysalon
van Anneke biedt een veelzijdig assortiment aan. Je kan terecht voor kleine
behandelingen zoals epileren, harsen en verven van de wenkbrauwen en/of
wimpers maar ook voor verschillende complete gezichtsbehandelingen en
ontspanningsmassages. Er wordt op afspraak gewerkt en afspraken kunnen
gemaakt worden op maandag t/m zaterdag en als overdag niet lukt is het
ook mogelijk om ’s avonds te komen. Anneke vraagt om 4 december in je
agenda te noteren, want dan staat er iets moois op stapel in de salon van
Anneke Hair & Beauty.

Keuning
Keuning

Schilderwerken
Schilderwerken
Wandafwerking
& Glasservice

Wandafwerking & Glasservice

Erwin Keuning
Erwin Keuning

Kosterweg
6
Kosterweg
6
7949
AM Rogat
7949 AM
Rogat
Tel. - 0522
- 440 522
Tel. 0522
440 522
Mail: keuning2@planet.nl
Mail: keuning2@planet.nl
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Mob.
06 2513 6069
Mob. 06 2513
6069
ERKEND

ERKEND

BETERE SCHILDER
BETERE SCHILDER

Gas
Dak/Zink
* Electra
*
*
CV
Aardwarmte
* Water
*
*
* Zonne energie * Nen 3140 Keuring

Tel. 06 - 134 717 84

Gastouders gezocht

Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) helpt kinderen in
Wit-Rusland. Wij steunen hen onder andere door voedselpakkettenacties, het sponsoren van een schoolgroententuin en door een
groep kinderen uit te nodigen om acht weken in Nederland te verblijven. Van
woensdag 6 april t/m donderdag 2 juni 2016 willen wij opnieuw een groep
van 30 Wit-Russische kinderen en hun onderwijzers uitnodigen. Hiervoor
zoeken wij gastouders. Op woensdag 25 november a.s. organiseren wij
nogmaals een avond, waarin u uitleg krijgt over SRK en wat het gastouderschap inhoudt. U bent, geheel vrijblijvend, van harte welkom in de Prins
Johan Frisoschool in Koekange (adres: Prinses Christinalaan 8). De koffie
is klaar om 19.45 uur. Aanvang programma om 20.00 uur, afsluiting rond
21.30 uur. Weet u iemand, die geïnteresseerd zou kunnen zijn, attendeer
deze persoon dan op deze avond. Wilt u meer informatie, neem dan contact
op via srkkoekangeruinerwold@gmail.com of telefonisch met Rianne Kreuze
(tel. 0522-452249) of Jan Oosting (tel. 0522-480219).





















































































































Openingstijden:



Woensdag
09.00-16.30

Donderdag
09.00-21.00
Vrijdag
09.00-21.00

Zaterdag 
09.00-12.00

15

Nieuw Voetpad
De Belangenvereniging Koekange
e.o. heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om een voetpad aan
te mogen leggen van ‘t Hof van
Koekange naar de Langedijk.

Je kunt daar subsidie voor krijgen in

het kader van ‘Initiatiefrijk De Wolden’.
Het verzoek is gehonoreerd 
door de



gemeente. De Belangenvereniging
heeft zelf ook een bedrag
beschik 


baar gesteld voor dit project.



U hebt vast wel gezien dat
de plaatselijke
ondernemers Sander Meekhof en


Roelof Westert druk bezig waren met de aanleg van het voetpad (zie foto).

We denken dat het de veiligheid
voor de voetgangers in het verkeer zal verbeteren.
Belangenvereniging Koekange e.o.

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

ook voor sanitair
en onderhoud CV-ketel
Hilco Scheper

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl
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Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl

Go ur m et

Steen grill
Sal ad e
N I EU W:

Br aa ds lee

‘t Heerlijk avondje
goed van start
met vlees van…

Rollade
Sm ul st ee n

De laatste
nieuwtjes?!

T 06 - 12 94 04 57 | info@slager-ard.nl | www.slager-ard.nl
Bestelwijze: 1 week van te voren via mail of telefoon

d.nl
www.slager-ar

Mmmmm lekker… makkelijk
WASMACHINE STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57

BEL DIRECT

0522 - 252654
Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB Meppel
ELECTROWORLD.NL
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Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa,
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 451308.
Te koop
4 winterbanden merk Dunlop
maat 205/55R16, inclusief velgen
en vw-wieldoppen.
Tel. 0522-452965

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

(voor particulieren)

Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.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.

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

Yarden Uitvaartzorg Reestdal.
Wilt u een overlijden melden? Bel dan
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

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

0522-451236
0522-451103

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.
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
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384
c.b.s. Joh. Frisoschool:
c.b.s. Harm Vonckschool: Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold, tel.: 451483
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
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Agenda
18 nov. De Koegang nr. 22
20 nov.
Verhalen rond de Kachel - Welgelegen
21 nov.
Intocht Sinterklaas - ontvangst Herv. kerk - 13.00 uur
21 nov.
Koekanger concert; Drents Klezmer Trio - 20.00 uur
23 nov.
Klompje/schoentje brengen bij Kuiper - 0 tot 8 jaar
24 nov.
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
25 nov.
Kiekiesdag - De Schakel - 14.00-16.30 uur / 19.00-21.00 uur
25 nov.
Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
26 nov.
Klankmeditatie - De Veldhoek Koekangerveld 10.00-11.30 uur
27 nov.
Samen aan aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 0614252052
27 nov.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
27 nov.
Dorpshuis de Schakel bar open 20:30 uur
28-29 nov. Brocante Christmasparty De Winkel - Dorpsstraat 68 - 11.00-17.00 uur
2 dec. De Koegang nr. 23
8 dec.
Meditatie Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
9 dec.
Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
10 dec.
PCOB; Hr. Harm Tibben, Mechanisatie in de landbouw Vroeger en nu
10 dec. Klankmeditatie - De Veldhoek Koekangerveld 10.00-11.30 uur
11 dec.
Vuurwerkshow - Kuiper Koekange
11 dec.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
12 dec.
Wieker winteravond - vanaf 16.00 uur
12 dec.	
Kerstconcert De Bergklanken en Fries mannenkoor - Buddingehof 19.30 uur
12 dec.
Koekanger concert; Vrouwenkoor Cantabile
15 dec.
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
16 dec. De Koegang nr. 24
18 dec.
Samen aan aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 0614252052
18 dec.
Landgoed Kerstdiner - Landgoed Welgelegen – www.welgelegen.com
18 dec.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
19 dec.
Kerstmarkt; jeugd van de kerk in Berghuizen - 16.00 uur
Iedere zondag	
Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41a,
Koekangerveld - 10.00 uur
Iedere week op di.
Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Elke dinsdagavond 	Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan
de Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Iedere week op wo. 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
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
2 december 2015
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 26 november 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

