11e jaargang nr. 23

2 december 2015

Kiekiesdag Historische vereniging
met o.a. dorpsgezichten, schoolklassen, foto’s, oude dorpsfilm
en Enno de Boer gaf uitleg over antiek en curiosa.
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Koekange
6 dec. 9.30 uur
Ds. C.J. Schorer
13 dec.
9.30 uur
Ds. T. Veenstra

IJhorst
Havelte

2e advent
3e advent

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
6 dec. 11.00 uur Ds. de Vries
Hattem
15.30 uur Ds. de Vries
Balkbrug			
13 dec.
11.00 uur Ds. Moedt
Tuk
15.30 uur Ds. v. Rijswijk
Gereformeerde kerk, Berghuizen
6 dec.
10.00 uur Mevr. Ds. H.E.J. de Graaf Heerde
13 dec.
10.00 uur Ds. J.W. Muis		

advent
advent

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip
in de wijde omgeving
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08:00-12:00 uur
13:00-18:00 uur
Vrijdag
08:00-12:00 uur
13:00-21:00 uur
Zaterdag
08:00-17:00 uur
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• 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

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

Stukje Natuur nationale vogel
En de winnaar is…. de grutto. Afgelopen maanden
organiseerde het radioprogramma Vroege Vogels, in
samenwerking met de Vogelbescherming, de verkiezing voor onze nationale vogel. Nederland had die
nog niet, terwijl andere landen er wel een hebben. Zo
is bijvoorbeeld de roodborst de nationale vogel van
Groot Brittannië, de adelaar van Duitsland, de haan van
Frankrijk en de torenvalk van België.
De procedure voor de verkiezing was als volgt: gedurende de zomer konden
luisteraars via internet uit een lijst van 28 vogels drie keuzes maken. Dit
resulteerde in een top tien van populaire vogels. Dit waren in alfabetische
volgorde: blauwe reiger, boerenzwaluw, grutto, huismus, ijsvogel, kievit,
koolmees, merel, ooievaar en roodborst. De maanden daarna konden de
luisteraars één definitieve keuze maken. Uiteindelijk zijn er ruim 40.000
stemmen uitgebracht. Met bijna een kwart van de stemmen kwam de grutto
als winnaar uit de bus. Het aantal stemmen was zelfs bijna evenveel als dat
van de merel (2e) en de huismus (3e) samen. Een terechte winnaar, deze
prachtige weidevogel. Daar komt bij dat de grutto momenteel sterk onder
druk staat, dus deze uitverkiezing komt hem zeer goed van pas.
De verkiezing is natuurlijk een momentopname. Het zou zo maar kunnen
zijn, dat als deze verkiezing in een andere periode was gehouden, er een
andere winnaar uit was gekomen. Immers de afgelopen maanden was de
grutto regelmatig in het (natuur)nieuws, met name vanwege het dalende
aantal broedparen. Luisteraars van Vroege Vogels hebben dit nieuws ongetwijfeld vernomen. Los daarvan, de grutto als nationale vogel is een goede
keuze en ik hoop dat zijn verkiezing gunstig uitpakt!
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 met veel Extra’s

DEZE 7KOEGANG
BIJelke
DEzaterdag
SPAR:
Vanaf zaterdag
november wordt
vanaf 11:30 uur weer warme SNERT verkocht.

DROGE WORST

Snertcoupon
Uit eigen slagerij

Tegen
inlevering van deze coupon
1 snert voor € 3.00

2 VOOR € 3,50
Voor vragen kunt u bellen of mailen.

Spar Koetsier

Tel
0522-451331
Dorpsstraat
Fax
0522-452124 26,
Mail
spar@koekange.com
Koekange,
Tel. 0522-451331

www.sparkoekange.nl

Alleen geldig op 7+14-november 2015

WAT
JE
DICHTBIJ
HAALT,
Wat
je dichtbij
haalt is lekker!
Spar Koetsier
IS LEKKER.

Dorpsstraat 26
7958 RN
Bezorgen
is natuurlijk ook mogelijk.
Koekange
www.sparkoekange.com

Aanbiedingen geldig van donderdag 3 december t/m zaterdag 5 december

IJsvereniging “Voorwaarts”
IJsvereniging “VOORWAARTS” houdt haar jaarlijkse ledenvergadering op maandag 14 december a.s. in dorpshuis De Schakel.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda ter tafel.
Met vriendelijke groet, Het Bestuur
www.voorwaartskoekange.nl

Kinderclubwerk organiseert weer een Kerstinstuif
Er hebben zich 75 kinderen opgegeven voor deze kerstinstuiven. Ze konden kiezen uit de volgende werkjes: Sneeuwpop van blik, sneeuwpop van
een kniekous, kerstklok van een bloempot, fles versieren met lampjes of
een versierd vogelhuisje maken. Groep 3, 4 en 5 gaan woensdagmiddag 9
december en groep 6, 7 en 8 gaan woensdagmiddag 16 december aan de
slag.We beginnen om 14.00 uur en eindigen rond 16.00 uur. We rekenen op
creatieve en gezellige middagen.
Kinderclubwerk Koekange
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Uniek Drents-Fries Kerstconcert
12 december is een datum die u beslist in uw agenda moet zetten. De
Drentse muziekvereniging Bergklanken en het Friese mannenkoor Edoza
hebben op deze datum een gezamenlijk kerstconcert gepland in Ruinerwold.
Dit ter ere van het 60-jarig jubileum van De Bergklanken.
Jan Hibma is de bevlogen dirigent van zowel De Bergklanken als Edoza.
Muziekvereniging De Bergklanken kent u ongetwijfeld al en het wordt tijd
dat u ook Edoza leert kennen. Dit koor telt meer dan 100 mannen die uit
heel Friesland komen. Edoza brengt een enorm breed repertoire en is een
veelgevraagd koor voor optredens in binnen- en buitenland.
Bent u benieuwd naar deze unieke samenwerking? U bent van harte welkom
op 12 december om 19.30 uur in De Buddingehof in Ruinerwold. Kaarten
zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij de COOP in Ruinerwold en de SPAR
in Koekange.
Kaarten zijn ook te reserveren via corne.pinxterhuis@hotmail.com.
Entreeprijs volwassenen € 10,- inclusief een kop koffie. Kinderen tot 12 jaar
€ 5,- Kaarten aan de zaal € 12,50. Kinderen tot 12 jaar € 5,-

BIJZONDER MOOI
IN KOEKANGE

OPEN HUIS
Kom 4 december a.s.
vanaf 14.00 tot 19.00 uur
bij

Anneke Hair en Beauty
samen met

Suzan Nagels en meer…
en de Spar Koetsier

* Gratis haarkleuradvies van
vaktechnisch medewerker Artègo
tot 16.30 uur
* Gratis huidcheck
* Gratis mini manicure behandeling
* Diamond filler behandeling, de botox
voor het haar €15,00
* Leuke prijzen te winnen
* Mooie aanbiedingen van €7,50
- korte massage
- nagels lakken
- paraffine pakking
* Verkoop van FM parfum
* Lekkere hapjes en een drankje
* En nog meer leuks……..!
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Kleurplaat

STICHTING DORPSHUIS
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Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange

Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

grafische communicatie
van concept
tot afwerking

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

www.kleen.nl

Veelzijdig in

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel
T 0522 255449 | E drukkerij@kleen.nl

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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Klus- en Timmerbedrijf

Kwant

Openingstijden:
Maandag- vrijdag , ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond

Aanbouw, Verbouw, Tegelwerk,
Badkamers, Stucadoorwerk,

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

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

Aandacht geeft kwaliteit

Timmerwerk, Bestrating

Onder ons bij de Soep in Fort
Op dinsdag 8 december kan men weer terecht voor een kop soep in Fort.
Voor de derde maal wordt er in dorpshuis De Snikke ‘onder ons bij de soep’
georganiseerd. Een idee ontstaan in Echten en overgenomen door Fort. De
buurtwerkers van Welzijn De Wolden verzorgen samen met een aantal bewoners deze maaltijd. Gezellig met elkaar eten is het doel. Iedereen is dan ook
welkom van jong tot oud. De inloop is vanaf 12.00 uur. De richtprijs om deel
te nemen is € 3,00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lotte
Koolhof: lottekoolhof@welzijndewolden.nl of 0528-378686.
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Openingstijden:



Woensdag
09.00-16.30

Donderdag
09.00-21.00
Vrijdag
09.00-21.00

Zaterdag 
09.00-12.00

Landgoed Kerstdiner
Landgoed Welgelegen nodigt u uit voor een kerstdiner op vrijdag 18 december. Met zoveel mogelijk producten uit eigen tuin en lokale producten.
Vooraf wordt per tafel een plateau met verschillende kleine voorgerechten
geserveerd. Als hoofdgerecht serveren wij per tafel een vlees-, een gevogelte- en een aardappelgerecht. Op een buffet serveren wij onze bijpassende
wintergroenten en salades. Het nagerecht is een echt winterdessert en wordt
geserveerd per tafel. Als afsluiting wordt u een kopje koffie of thee aangeboden.
Het kerstdiner kost € 22,50 p.p. exclusief de drankjes. U dient minimaal
twee dagen van te voren te reserveren. Het kerstmenu wordt vooraf niet
bekend gemaakt. Laat u verrassen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
www.welgelegen.com
Familie Bout

De volgende Koegang is de laatste van dit jaar
Wilt u hierin adverteren met een kerstgroet? Laat het ons dan weten.
Mail uw tekst naar dekoegang@kleen.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
- Toiletwagens
Voor
het huren
of
kopen van machines kunt u
Christiaan
Ems
contact
metDwarsdijk
ons opnemen
via onderstaande
Koekanger
59
Voor
het
huren
of kopen
van machines kunt u
contact
ons opnemen
via onderstaande
7958 informatie
SR met
Koekange
gegevens:
Voor
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!
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Mountainbiken in Dwingeloo
Het mountainbikeseizoen is in volle gang. Ook in Zuidwest Drenthe is bijna
ieder weekend wel een mooie tocht te rijden. Op zaterdag 5 december a.s.
is Dwingeloo aan de beurt. Wielertoerclub Ruinen organiseert dan weer de
traditionele Dwingelderveld Mountainbiketoertocht. Dit is een van de laatste
mogelijkheden om dit jaar in deze omgeving nog een mooie rit te rijden.
Hoewel het weer in deze tijd van het jaar alle kanten op kan gaan, zal de
echte mountainbiker zich niets van de weersomstandigheden aantrekken en
er gewoon op uit trekken.
De toercommissie is er weer in geslaagd om een prachtig parcours uit te zetten. De routes zijn in overleg met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
uitgezet en zijn 30, 40 of 50 kilometer lang. Het bos- en heidegebied bij
Dwingeloo maakt dat dit een van de mooiste mountainbiketochten van het
jaar is. Voor de echte liefhebber zit er van alles in, bos, hei, heuveltjes en
singletracks. Zowel beginnende als gevorderde mountainbikers komen volledig aan hun trekken. Ieder kan zijn eigen tempo rijden en onderweg zijn
er verzorgingsposten voor een hapje en een drankje.
De tocht vertrekt vanuit de voetbalkantine van de VV Dwingeloo aan het
Westeinde. Vanuit hier gaat het richting het Dwingelderzand, hier ligt de
voormalige motorcrossbaan die in het traject wordt meegenomen. Daarna
gaat het richting Lhee en Lheebroek. Mooie vennetjes en heidegebieden wisselen elkaar hier af en maken de natuurbeleving compleet. De 50 kilometer
route gaat de A28 over naar het Terhorsterzand. Dit natuurgebied bij Beilen
biedt uitdagende tracks.
De tocht heeft 2 sterren gekregen van de NTFU. Dit betekent dat aan veiligheid en verzorging veel aandacht wordt gegeven. Duidelijk zichtbare pijlen
geven de route aan. Na afloop is douchen mogelijk in de kleedkamers van de
voetbalvereniging en staat er een lekkere kop snert klaar als beloning voor
de inspanning. De deelnamekosten zijn € 5,00. NTFU leden krijgen € 1,00
korting en leden van WTC Ruinen doen gratis mee. Scan and Go is aanwezig
om te zorgen voor een vlotte doorstroming.
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vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:

Reparatie
en
Verkoop
van
Pc’s en laptops

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

Ma t/m vrijdag op afspraak
Za. van 10:00 tot 16:00 geopend
www.vangijsselcomputers.nl
Bel voor een afspraak:
06-25135357
0522-451944

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl

Zesde open 4-ballen-biljarttoernooi Koekangerveld

In dorpshuis “De Veldhoek” houdt Biljartclub “de Veldhoek” uit Koekangerveld
vlak voor de Kerst en direct daarna voor de zesde maal het Open 4-BallenBiljarttoernooi.
Normaal wordt er bij biljarten gespeeld met drie ballen, een witte, gele en
rode. Bij het vier-ballen toernooi wordt daaraan een vierde, blauwe, bal toegevoegd.
Het is een leuk kleinschalig evenement voor mensen die eens wat anders
willen dan met 3 ballen biljarten. Er zijn leuke prijzen te winnen.
Er wordt op 3 dagdelen gespeeld. De begintijden zijn: ochtend, 9.00 uur,
middag, 13.30 uur en avond, 19.30 uur.
De voorrondes worden gespeeld op woensdag 23/12 (ochtend, middag en
avond) en maandag 28/12 (middag en avond).
De tweede ronde wordt gespeeld op dinsdag 29/12 (middag en avond).
Op woensdag 30 december wordt ’s middags de halve finale gespeeld en ’s
avonds de finale.
Belangstelling om mee te doen? Stuur een e-mail naar p.vandermaelen@hetnet.nl . De inschrijving sluit op 11 december 2015.
Voor deelneming houden we qua moyenne vast aan een bovengrens van
5.00. Wees er snel bij want de deelname is beperkt. Het inschrijfgeld
bedraagt € 7,00. Locatie: Ruinerweg 24a, Koekangerveld.
Voor toeschouwers is de toegang gratis.
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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

Parels uit Ruinen bij Ruinerwoldse Sing in
Het jaarlijkse kerstrondje in Ruinerwold wordt op 13 december 2015 weer
afgesloten met de Sing in. U kunt van 17.00 tot 18.00 komen meezingen
in de kerk te Blijdenstein. De kerk-in-actie commissie van drie Ruinerwoldse
kerken heeft een mooi programma in elkaar gezet. Uit volle borst zullen er
bekende advent- en kerstliederen worden gezongen. Natuurlijk wordt dit
begeleid met prachtige muziek; Harry Bosma zal het kerkorgel bespelen.
Ook zal er een optreden verzorgd worden door Pearl Voices. Het meidenkoor
uit Ruinen.
De Pearl Voices zijn een vijftal enthousiaste meiden die graag zingen. De
groep bestaat uit Céline Vos, Dyonne Vos, Nienke Hakkert, Marlien van der
Schee, Sandra Gelderman en als dirigente Marthy Buijs. De naam van de
groep geeft al aan dat zij prachtig kunnen zingen. Het repertoire is erg gevarieerd: van hedendaagse pop, tot Disney en musicalsongs. Tijdens de kerstperiode breiden de meiden hun repertoire uit met schitterende kerstliederen.
Het optreden tijdens de Sing-in belooft dan ook schitterend te worden. Komt
u er allen van genieten? De toegang is gratis. Er zullen twee collectes gehouden worden. Waarvan er één bestemd is voor een project van Kerk in Actie
en de andere voor het vergoeden van de onkosten. Wij hopen u allen te zien,
op zondag 13 december, van 17.00 t/m 18.00 uur in de Hervormde kerk te
Blijdenstein in Ruinerwold.
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Inlooppunt Zuidwolde
Soms is het lastig een weg te vinden in het doolhof van instanties en wettelijke regelingen.
Dit is één van de redenen dat het Inlooppunt in Zuidwolde op woensdag 7
oktober is geopend.
Een initiatief van Welzijn De Wolden in samenwerking met Rode Kruis, Icare,
Buurtzorg, Steunpunt Vrijwilligerswerk en Dorpsbelangen Zuidwolde.
Met welke vragen kunt u terecht bij het Inlooppunt:
Al uw vragen over wonen, zorg en welzijn kunt u stellen aan één van de
medewerkers, zowel persoonlijk, telefonisch of via de mail. Complexere vragen worden genoteerd en doorgegeven aan de instantie die u hier antwoord
op kan geven.
Praktische hulp
Voor praktische hulp zoals het opknappen van een eenvoudige klus kan een
medewerker u verder helpen. Ook het invullen van formulieren roept vaak
veel vragen op. Neem uw formulier mee en vul ze samen in met een medewerker van het Inlooppunt.
Hulp vragen of bieden
Zoekt u aanvullende ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp of wordt
mantelzorg u bijvoorbeeld te zwaar, dan kunt u met uw hulpvraag terecht
bij het Inlooppunt. Een medewerker zal u helpen, of doorverwijzen naar een
(vrijwilligers-)organisaties die het beste kan ondersteunen.
Vrijblijvend een praatje
De deuren van het Inlooppunt staan open om een vrijblijvend praatje te
maken en/of een kopje koffie te drinken.
Waar en wanneer kunt u ons vinden:
Het Inlooppunt kunt u ieder woensdagochtend van 9.30 – 11.30 uur vinden
in ontmoetingscentrum De Boerhoorn te Zuidwolde. Tel.: 0528 – 378686,
E- mail: inlooppuntzuidwolde@welzijndewolden.nl

Annerie
KREMER
uitvaartzorg
Noordeinde 9

HET AFSCHEIDSHUIS
Meppel

7941 AS Meppel

T 0522 24 50 21

info@kremeruitvaartzorg.nl

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

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
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
13 dec.
Singin - Herv. kerk Blijdenstein R’wold - 17.00-18.00 uur
14 dec.
Jaarlijkse ledenvergadering IJsver. Voorwaarts - De Schakel - 20.00 uur
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
18 dec.
Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
19 dec.
Kerstmarkt; jeugd van de kerk in Berghuizen - 16.00 uur
23 dec. (onder voorbehoud) Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19.30 uur
2016
5 jan.
12 jan.
14 jan.
26 jan.
29 jan.
9 feb.
11 feb.
16 feb.

Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
Meditatie Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
PCOB; Jaarvergadering voor en door eigen leden
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
Verhalen rond de Kachel - Welgelegen
Meditatie Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
PCOB; Mevr. Sjoukje de Wit, Leven en werken in Zuid Soedan
Klaverjassen Berghuizen - 20.00 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
16 december 2015
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 10 december 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

