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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
24 juli 11.00 uur Ds. v. Rijswijk 
 15.30 uur Ds. Hidding Bunschoten
31 juli 11.00 uur leesdienst 
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk 
7 aug. 11.00 uur Ds. de Vries Hattem
!!!!!!! 16.30 uur Ds. de Jong Den Ham
14 aug. 11.00 uur Ds. v.d. Wetering Tuk
!!!!!!!! 16.30 uur Ds. de Jong Den Ham
21 aug. 11.00 uur Ds. Jonkman Hardenberg
 15.30 uur Ds. de Vries Balkbrug

Gereformeerde kerk, Berghuizen
24 juli   9.30 uur Dhr. kand. M. van Sandijk Oud Avereest
31 juli   9.30 uur Ds. R. Kloosterziel Ruinerwold
7 aug.   9.30 uur Ds. J. Kooistra Dwingeloo
14 aug.   9.30 uur Ds. C.A.D. v.d. Meulen
21 aug.   9.30 uur Ds. J.W. Muis 

Protestantse Gemeente Koekange
24 juli   9.30 uur Ds. H.J.R. van Setten-Ruhrwiem Ruinerwold 
31 juli   9.30 uur Ds. L.J. Oomkes Meppel 
7 aug.   9.30 uur Ds. B. Metselaar Beilen 
14 aug.   9.30 uur Dhr. C.F. Dees Meppel 
21 aug.    9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  

Kerkdiensten

Tel. 06 - 134 717 84

  Electra
  Water

  Gas
  CV

  Dak/Zink
  Aardwarmte

Zonne energie

* 
*

*
*

*
*

* Nen 3140 Keuring*
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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 rode wouw

Om bijzondere planten of dieren te zien hoef je echt niet naar exotische oor-
den af te reizen. Met een beetje geluk kun je in de directe omgeving allerlei 
bijzonderheden tegenkomen. Nu heb ik het voordeel dat ik redelijk veel ken-
nis van vogels heb en omdat vogels vaak duidelijk zichtbaar rondvliegen, 
kom ik nog wel eens een bijzonder soort tegen. Toen ik eind juni als gids 
op het Dwingelderveld rondliep, kwam ik daar laat in de middag een zwarte 
ooievaar tegen. Qua vorm en grootte lijkt deze vogel op de gewone ooievaar, 
alleen dit soort is, met uitzondering van zijn witte buik, geheel zwart.
Maar je hoeft ook niet altijd naar een natuurterrein om bijzondere waarne-
mingen te doen. Dat kan zelfs vanuit je eigen tuin of balkon. Wel met een 
beetje geluk natuurlijk. Zo zag ik vanuit mijn tuin, in het begin van de maand 
juni, een rode wouw recht boven Koekange overvliegen. Nu zullen veel niet-
vogelaars onbekend zijn met de rode wouw. Het is een relatief grote roof-
vogel, die in Nederland bekend staat als een zeer zeldzame broedvogel. Als 
doortrekker en dwaalgast kun je hem in Nederland wel vaker tegenkomen.
De rode wouw is iets groter dan de alom bekende buizerd. Hij heeft in 
vlucht een zeer opvallend silhouet. Zo heeft hij een lange en diep gevorkte 
staart, die hij in vlucht regelmatig draait. Daarnaast heeft hij vrij smalle, iets 
gehoekte vleugels, met op de ondervleugel een kenmerkende lichte vlek. 
Met uitzondering van zijn grijzige kop is de rest van zijn lijf roodbruin met 
donkere strepen.
Nu lag ik later in die maand op een zonnige dag op een ligstoel in de sauna 
van Zuidwolde. Ik had uiteraard niet mijn verrekijker mee, maar zag wel op 
gegeven moment weer een grote roofvogel met een gevorkte staart. Die was 
echter niet zo diep en de lichte vlekken op de ondervleugel ontbraken ook. 
Derhalve moest het wel een zwarte wouw zijn, het donkere en iets kleinere 
“broertje” van de rode wouw.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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De jonge mantelzorger
Bah! Wat klinkt dat bestempelend. Hup jij een stempel, en jij en jij ook. Ik kan mij 
voorstellen dat sommige mensen de naam “jonge mantelzorgers” als vervelend 
ervaren. Ik vind het juist daarom zo belangrijk om het van de andere kant te 
belichten. Doordat er een naam aan deze groep gegevens is, wordt er naamsbe-
kendheid gecreëerd. Hierdoor wordt er aandacht besteed aan een groep kinderen 
en jongeren die het zo nodig kunnen hebben om gezien te worden.
Jonge mantelzorgers hebben een familielid die ziek is, een beperking heeft of een 
familielid heeft met psychiatrische problematiek. Kinderen en jongeren die zich 
hier zorgen over maken en zorgtaken hebben die niet bij de leeftijd passen worden 
jonge mantelzorgers genoemd.
Het overkomt je. En vaak wordt het als normaal gezien. Als je moeder ziek is en 
je kunt iets doen om haar te helpen dan doe je dat toch gewoon? En als je vader 
verslaafd is en jij bent degene die het huishouden draaiende kan houden dan doe 
je dat toch? Maar kan een jonge mantelzorger ook gewoon kind zijn? Of krijgen 
zij veel taken die niet bij de leeftijd passen? En maken kinderen zich zorgen over 
de thuissituatie? De één vindt het normaal en een ander vindt het niet normaal. 
De één ervaart een enorme (last) op zijn of haar schouders, Terwijl de ander het 
niet zo ervaart. Er spelen een heleboel extra factoren mee waardoor de een meer 
last ervaart dan de ander. Sommige merken pas op latere leeftijd dat ze altijd voor 
een ander hebben gezorgd en zelf zorg te kort zijn gekomen. Uit onderzoek is 
gebleken dat jonge mantelzorgers op latere leeftijd vaker een beroep doen op de 
geestelijke gezondheidzorg.
Is het niet fijn dat er activiteiten worden georganiseerd voor de kinderen en jon-
geren die het leuk vinden om af en toe met andere jonge mantelzorgers iets leuks 
te doen of dat er een luisterend oor geboden wordt als het even tegen zit? Welzijn 
de Wolden zet zich in voor jonge mantelzorgers door activiteiten te organiseren, 
lotgenoten contact, respijt, maar ook voor informatie of een luisterend oor kunt 
u bellen of mailen.
Ik ben Modai van Dijk, werkzaam bij Welzijn de Wolden als buurtwerker met het 
specialisme informele zorg, jonge mantelzorgers! Ik ben buurtwerker, dat bete-
kent dat ik vragen van de burger ophaal en zelf of met collega’s ondersteun/help 
waar nodig. Het maakt niet uit of de vraag gaat over huishoudelijke hulp, zorgen 
maken over of het opzetten van een activiteit. Alle vragen mogen gesteld worden 
aan de buurtwerker. Ook zet ik mij in om zoveel mogelijk jonge mantelzorgers te 
vertellen over de mogelijkheden van ondersteuning en activiteiten. Ook binnen 
de hulpverlening wil ik jonge mantelzorgers op de kaart te zetten. Ik gun het alle 
jonge mantelzorgers om erkenning te krijgen voor wie zij zijn en wat zij doen. 
Om deel te nemen aan gezellige en leuke activiteiten, samen met andere jonge 
mantelzorgers om zo de weg naar het volwassen worden en het zijn van een jonge 
mantelzorger  te leren begrijpen en ondersteunen op welke manier dan ook.
Naast jonge mantelzorgers ben ik verantwoordelijk voor de klussendienst en for-
mulierenbrigade. Hierin koppel ik een vraag van een burger aan een vrijwilliger. 
Voor meer informatie of het aanmelden van een jonge mantelzorger of aanmelden 
van een klus of vraag voor de formulierenbrigade: Modai van Dijk
Buurtwerker Informele Zorg, Jonge Mantelzorgers
Tel. 0528378686/ 0610794540/ modaivandijk@welzijndewolden.nl
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Giga Speelfestijn Korfbalvereniging KIA

Wat is er te doen?
We gaan er een heel leuke ochtend van maken met allerlei activiteiten en 
spelletjes voor kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar. 
Terwijl de kinderen lekker spelen, kunnen de ouders kijken onder het genot 
van een kopje koffie.
Kom gezellig samen met je vriendjes en vriendinnetjes!!!
Heb je zin om mee te doen aan deze leuke dag? Meld je dan voor 27 augus-
tus aan bij jeugdbestuurkia@live.nl.
Onder de aanmeldingen verloten wij op 3 september een leuke verrassing.

Waar: korfbalkantine KIA. Wanneer: 3 september. Hoe laat: 10.00-12.00 uur.

Landgoed diner: Welgelegen viert de Zomer!

Op zondag 21 augustus een speciale editie van het Landgoed diner. 
Welgelegen viert de zomer! Een mooi Italiaans buffet staat aan het eind van 
de middag voor u gereed. Om 17:00 uur wordt u verwacht op Landgoed 
Welgelegen. U wordt ontvangen met een drankje en een hapje. Rond 17:30 
openen wij ons rijk gevulde Italiaanse buffet. U kunt kiezen uit verschillende 
tapashapjes, salades en warme gerechten. Er is live muziek verzorgd door 
zangeres Frieda Bosch en pianist Frans Schulze. Samen vormen zij het muzi-
kale duo Nice & Easy. Rond 19:30 wordt een Italiaans getint nagerechtenbuf-
fet geserveerd. Onder ander kunt u dan genieten van onze huisgemaakte 
Tiramisu. De speciale editie ‘Welgelegen viert de zomer’ kost € 25,- p.p. 
exclusief de drankjes. U dient uiterlijk twee dagen van te voren te reser-
veren. Onze eerstvolgende Landgoed diners staan gepland op: zondag 21 
augustus 2016 ‘Welgelegen viert de zomer’, vrijdag 16 september 2016 en 
vrijdag 14 oktober 2016.

www.welgelegen.com
Familie Bout

Telefonisch bestellen altijd 
mogelijk: 06 42 96 8000

Afhalen en bezorgen buiten 
openingstijden in overleg.

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur

Kosterweg 6, 7949 AM Rogat
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Bouwbedrijf KRALE v.o.f.

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

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

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

 
 

  
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

Naast voedingsadviezen kan je 
ook bij mij terecht voor puur 
natuurlijke verzorgings-
producten zoals:
• Verzorgende crème
• Crème bij huidproblemen
• Zonneolie factor 20 en minder
• Tandpasta zonder fluor
• Ontspannende en verzorgende massageolie

Het is mogelijk om zelf je geur te bepalen  
door te kiezen uit één of meer heerlijke  
etherische oliën (lavendel, jasmijn, rozen enz.).

Kijk voor de volledige lijst en prijzen op  
mijn website of bel voor informatie

Annemieke Meester
Koekangerdwarsdijk 2
(0522) 452021

WWW.MEESTERVOEDINGSADVIES.NL

______________________________________
_______________________MEESTER VOEDINGSADVIES
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Smaakmakers Festival: 
Genieten van eten, drinken, de omgeving en het samenzijn!
Op zaterdag 24 en zondag 25 september vindt in het Reestdal voor de derde 
keer het Smaakmakers Festival plaats. Dit festival is een feest voor jong 
en oud en is gratis toegankelijk. Bezoekers betalen alleen voor het eten en 
drinken. Van pure, bijzondere ingrediënten worden de lekkerste gerechten 
bereid in bijzondere foodtrucks. Landschapsbeheer Drenthe en Landschap 
Overijssel zijn aanwezig en laten d.m.v. live cooking zien wat er zoal bereid 
kan worden aan de hand van natuurprodukten. 
De bij het landschap en de sfeer passende aankleding en muziek maken het 
feest compleet en voor de kinderen zijn er diverse activiteiten.
Zo aan het begin van de zomer een perfecte zomerafsluiter om alvast 
te noteren in uw agenda! 
Voor meer informatie zie: www.smaakmakersfestival.nl 

Ondernemersmiddag tijdens CH de Wolden
Binnenkort begint in onze gemeente weer Concours Hippique (CH) de 
Wolden. Het jaarlijkse paardensportevenement op het hoogste niveau. 
Ondernemersplatform De Wolden organiseert in samenwerking met gemeen-
te De Wolden voor de derde maal de netwerkbijeenkomst ‘Ondernemend De 
Wolden’. Het Concours Hippique de Wolden vormt het prachtige decor van 
deze bijeenkomst.
Netwerk
De gemeente is één van de hoofdsponsoren van CH de Wolden. Gezamenlijk 
met het Ondernemersplatform De Wolden wordt er dit jaar weer een 
Ondernemersbijeenkomst georganiseerd voor de ondernemers in De Wolden. 
Netwerkvorming is één van de zeven speerpunten in het Economisch 
Actieplan waarbij deze Ondernemersmiddag een middel is tot netwerken.
Trots!
Dit jaar is het thema van CH de Wolden: Trots! Jan ten Kate: “Trots sluit als 
thema geheel aan bij ons gevoel over dit evenement. Concours Hippique 
heeft zichzelf op de kaart gezet en groeit elk jaar nog. De gemeente De 
Wolden is ook trots op alle ondernemers in onze gemeente. We hebben 
prachtige bedrijven, die mooie dingen doen en we zijn er trots op dat we 
ze dit jaar mogen ontvangen bij de twaalfde editie van dit evenement. CH 
de Wolden is zowel van belang voor toerisme & recreatie als voor het eco-
nomische klimaat in de gemeente. En het bevestigt de uitstraling van de 
gemeente als paardengemeente.”
Gastspreker
Dit jaar hebben we Ben Woldring als spreker kunnen vastleggen. Ben 
Woldring (1985) is de jongste serial entrepreneur van Nederland. Hij startte 
op 13-jarige leeftijd met bellen.com. Hij is nu de directeur van de Bencom 
Group. In 2003 werd Woldring bij Ernst & Young uitgeroepen tot Entrepreneur 
of the Year en in 2006 riep het Amerikaanse zakenblad Business Week hem 
uit tot Europees Ondernemer van het jaar onder de 25.
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Dorpsstraat 33  Koekange 

Tel. 0522-451252

www.schilders.koekange.com

Voor al uw buiten- 
en binnenschilderwerk

wandafwerking
plaatsen van isolerende 

beglazing

Vraag vrijblijvend prijsopgave
6% BTW-tarief

06-12362374 / 06-50938266
 schilders@koekange.com

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

- 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

slagter
TECHNIEK



9

Uitslagen Koekanger Feest 2016

Maandag 13  juni kleurwedstrijd:
Peuters: Laura Klinge en Joanne Gunnink
Groep 1 en 2: Jeroen Seegers en Tara Laarman
Groep 3 en 4: Joris van Looij en Lieke Seegers
Groep 5 en 6: Christa Lauwersheimer en Robbin Oldengarm
Groep 7 en 8: Fabian Leeuw en Merin Westert

Dinsdag 14 juni fietspuzzeltocht:
1. Groep van Ruben Keizer
2. Groep van Marian Hoogenboom
3. Groep van Fiona Gunnink

Woensdag 15 juni 
Spel jaarmarkt:
1. Roelof Westert 
2. Maaike Hup
3. Sander van Dijk en Roelof Guichelaar

Zaterdag 18 juni zeskamp:
1. Egge 1
2. Team tijdloos
3. U.L.C.
De feestcommissie wil hierbij iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, 
bijgedragen heeft aan het slagen van dit feest.
Noteer alvast in uw agenda: Koekanger feest  van 11 t/m 17 juni 2017.

Feestcommissie dorpsfeest Koekange, www.koekangerfeest.nl

Sterkste man van Koekange:
1. Bertro Heuvelman
2. Werner Krale
3. René Rumph

Vrijdag 17 juni 
Bingo:
De 2 hoofdprijzen zijn gewonnen door 
mevrouw Rutten en Zwaantje Brink
Straatversiering:
1. Dorpsstraat
2. Prins Bernhardlaan (Flower Power)
3. Mr. Harm Smeengeweg
Optocht:
Versierde fiets, skelter etc. groep 
maximaal 3 personen
1. Cake Pop Party
2.  Zonder pinnen kunnen wij niets 

beginnen
3. Bekakte Kakkers

Groepen > 3 personen
1. Team tijdloos
2.  Björn Kuipers presentatie van het 

team
3. Niks an
Wagens (niet eigen gemaakte 
wagens/huurwagens)
1. Zeer gevat
Wagens (eigen gemaakte wagens)
1. Wij worden tonnetje rond
2. Melkprijs is om te grienen
3. Once upon a time in Koekange
4. Schuurfeest
5. De Vlindertuin 
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WGV kamp voor het 
5e jaar een groot succes
Op 2 juli ’16 was het weer zover. 
Om 17.30 kwamen de eerste 
kinderen bij het zwembad voor 
een WGV kamp met overnach-
ting. Nadat de luchtbedden 
waren opgepompt en ieder een 
plekje in de tent gevonden had, 
kon er worden gegeten. Enkele 
fanatieke ouders brachten eigen 
gemaakte pannenkoeken mee 
voor de kinderen, wat goed in de smaak viel.
Om vervolgens met een volle buik, in de sporthal te klauteren en te spelen 
op o.a de tumblingbaan, grote trampoline; dit alles onder leiding van Marijke 
en Hugo. De kinderen werden flink bezig gehouden o.a het nachtspel op het 
grasveld, en een disco in de sporthal tot ’s avonds laat. Er werd zelfs nog 
een verjaardag gevierd.
Toen iedereen snel de tanden had gepoetst, was het tijd voor een griezelver-
haal verteld door Marijke. De nachtwacht op het terrein hoorde om 1.30 uur 
nog kinderen lachen gieren en brullen.
Helaas de volgende morgen weer vroeg appel bij het zwembed voor de och-
tend gymnastiek en daarna spelen op het grote luchtkussen in het zwembad 
van zwembadspelen.nl.
Om 11.00 uur kwamen de ouders de kinderen weer op halen en werden er 
grote verhalen verteld.

Oproepje aan ALLE inwoners van Koekange
Op 24 september is het weer Burendag. En wij doen ook weer mee.
De organisatie is druk bezig met de het plannen van de diverse mogelijkhe-
den. Maar dit jaar hebben wij uw hulp nodig!!!!!
Wij hebben dit jaar uitgenodigd de KNGF geleidehond en zij geven ons uitleg 
en informatie wat er zoal kan met een geleidehond.
Nu zijn er al mensen in Koekange die plastic doppen sparen voor deze club.
Maar wij willen graag dat HEEL Koekange plastic doppen gaat sparen , die u 
kunt inleveren op Burendag.
We gaan deze dag kijken wie er het meest heeft gespaard. 
Dus vanaf nu: hang een plastic zak aan de knop van de verwarming, aan het 
handdoekenrekje of waar dan ook en doe alle plastic doppen die u van een 
potje, pakje of wat dan ook afhaalt in deze zak.
Wij hopen dat er gigantisch veel doppen worden ingeleverd zodat wij ook 
de KNGF geleidehond blij kunnen maken. U kunt alle informatie over deze 
doppenspaarplan vinden op www.geleidehond.nl/doppen.
De organisatie is in handen van dorpshuis de Schakel en kinderclubwerk 
‘platdakkie’.
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“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

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 

Bergklanken 8 diploma’s rijker!

Maar liefst 8 leerlingen 
van muziekvereniging De 
Bergklanken zijn afgelo-
pen weken geslaagd voor 
hun muziekexamen. Op 
slagwerk haalden Corné 
Pinxterhuis (B) en Wicher 
de Wit (A) hun diploma. 
Het HaFaBra (Harmonie, 
Fanfare, Brassband) exa-
men werd met goed 
gevolg afgelegd door 
Marieke de Weerd (B), 
Rianne Pool (C), Ilse van der Pol (C), Jelle de Wit (A), Channah Hamberg (C) en 
Rebekka Hamberg (B). Natuurlijk gaan de leerlingen, net als de rest van het 
orkest, genieten van hun welverdiende vakantie. Op 24 augustus starten de 
repetities weer voor het optreden met Diep Triest op woensdag 7 september 
in de feesttent in Ruinerwold. Dat gaat met al die gediplomeerde muzikanten 
zeker lukken!
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ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

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

Wij zoeken vrijwilligers:
De vrijwilligers van de klussendienst 
Mensen die van aanpakken weten, dat zijn de vrijwilligers van de klussen-
dienst. Een inwoner van De Wolden belt met een vraag en de vrijwilliger 
wordt gebeld  en gaat naar de mensen toe! Handig, betrouwbaar en luiste-
rend naar de vraag van de mensen. Op deze manier kunnen ouderen en men-
sen met een beperking geholpen worden met klusjes in en rond het huis.
De klussen die vallen onder de klussendienst zijn werkzaamheden waarvoor 
doorgaans geen bedrijf wordt ingeschakeld. Het betreft klussen die mensen 
normaliter zelf doen of waarvoor je een buur of goede kennis vraagt. De 
klussendienst zou je dan ook kunnen omschrijven als “georganiseerde nao-
berhulp”. Voorbeelden zijn: grasmaaien, hegknippen, schilderij ophangen, 
kraanleertje vervangen of meubilair verplaatsen.
De vrijwilligers van de formulierenbrigade
Zorgvuldig, betrouwbaar en met kennis van zaken. De vrijwilligers van de 
formulierenbrigade helpen mensen met het invullen van een groot aan-
tal formulieren. Zij kijken met de mensen mee en kunnen ondersteunen 
waar nodig.  Bij het invullen van formulieren kunt u denken aan; huurtoe-
slag, zorgtoeslag, kindgebonden budget (vroeger werd dit kindertoeslag 
genoemd), kinderopvangtoeslag, langdurigheidtoeslag, bijzondere bijstand, 
kwijtschelding gemeentelijke heffingen. 
Voor meer informatie over de klussendienst en/formulierenbrigade kunt u 
bellen met: Welzijn de Wolden, Modai van Dijk tel: 0528-378686.
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Boerderijen Fietstocht 2016

De stichting Boerderijen fietstocht  “maar dan anders” uit Zuidwolde organi-
seert 27 juli 2016 weer een prachtige fietstocht door de omgeving.
Een fietstocht, waarvoor de laatste jaren niet alleen boerderijen maar ook 
andere bedrijven hun deuren open hebben gezet en men graag en met trots 
uitleg willen geven over hun bedrijf. De start van de tocht is tussen 9.00 en 
12.00 uur vanaf zalencentrum Den Kaat in Zuidwolde, hier kan de dag wor-
den begonnen met een kop koffie of thee.

De kinderroute is 25 kilometer en leidt langs de melkveehouderij van de 
Fam. Steert waar een kijkje achter de schermen genomen mag worden en 
camping ‘t Reestdal met z’n prachtige survivalbaan waar de deelnemers van 
de fietstocht deze dag gratis gebruik van mogen maken. (Het lijkt ons goed 
om droge kleding mee te nemen, de waterbakken lokken enorm!)
Het Heuveltjesbosbad in Balkbrug verzorgt een rondleiding en is dit keer 
opgenomen als stempelpost.
Al met al een tocht voor de jeugd met veel leuke en actieve verrassingen.
De ± 40 km route heeft dit jaar een bijzondere bezienswaardigheid, het wol-
varkensbedrijf van ’’Oerboer’’ Janssen.
Verder is het mechanisatiebedrijf van de fam. Pierik als stempelpost in de 
route opgenomen. Ook is er de mogelijkheid om even de gedachten te ver-
zetten bij de Bijenbergkapel in Noord Stegeren.
Tevens is  de Uilenburght ‘’beheersboerderij van  het Drentslandschap  in 
Oud Avereest’’ deze dag opengesteld. Ondernemingen waar men vaak aan 
voorbij gaat geven u nu de gelegenheid om een kijkje te nemen. 
Voor beide routes wordt de lunch aangeboden bij  de boerderij  van de TBS 
kliniek Veldzicht te Balkbrug, deze dateert uit begin 1900 en ook hier biedt 
men een rondleiding over en rond het terrein van de Ommerschans.
Deze lunch is uiteraard bij de prijs inbegrepen.

De prijs is € 3.50 voor kinderen tot 12 jaar en € 8.00 voor volwassenen.
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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

Zomerstop
Dit is de laatste Koegang voor de zomerstop.
De eerste Koegang na de zomerstop verschijnt op 24 augustus.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie!

Drukkerij Kleen

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Te koop,  gevonden e .d .

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.
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Doppen sparen voor onze geleidehonden 
Update april: dit jaar 40.000 kilo plastic doppen gespaard!

Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of 
melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en 
steunt zo KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als 
het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst 
ten goede aan de opleiding van onze geleidehonden.
Alle harde plastic doppen en deksels mogen ingezameld worden. 
Denk dan bijvoorbeeld aan de doppen en deksels van deze producten:
Mineraal- of spuitwater, Frisdrankflessen, Melk- of yoghurtpakken, 
Fruitsappakken, Sportdrank, Wasmiddelen (zowel de doppen van de fles-
sen als het doseerdopje), Zepen en shampooflessen, Deo-en spuitbussen, 
Slagroombussen, Pindakaas- en chocoladepastapotten. 
Ook voor alle overige vragen kunt u terecht op het algemene e-mailadres 
actie@geleidehond.nl

Hoeveel doppen zijn er nodig om een hond op te leiden? 
De basisopleiding van onze honden kost 5.000 euro. Zo krijgt het hondje 
in zijn eerste levensjaar een goede basis die onmisbaar is om geleidehond 
te worden. Alle kosten zijn hierin inbegrepen; te denken aan voer, medi-
sche onkosten en professionele begeleiding van het pleeggezin en KNGF-
instructeurs. Voor deze basisopvoeding zijn ongeveer 8 miljoen doppen 
nodig.

Wat is de opbrengst tot nu toe? 
Inmiddels is ruim 40.000 kilo aan doppen ingezameld (april 2016). Dit bete-
kent twee keer een basisopleiding voor een geleidehond! 

Is er een einddatum voor de actie? 
Wegens het grote landelijke succes zit er geen einddatum aan de actie en 
gaan wij graag, samen met u, gestaag verder!

Waarom mogen er alleen harde plastic doppen worden gespaard? 
De reden hiervoor is dat doppen met 100% zekerheid bestaan uit bepaal-
de grondstoffen die het recyclebedrijf van ons aanneemt en waar KNGF 
Geleidehonden vergoeding voor krijgt. Andere plastic voorwerpen vervuilen 
de lading en brengen hierdoor extra kosten met zich mee. 

Wat wordt er na recycling van de doppen gemaakt? 
Van de doppen worden plastic pallets gemaakt. Niet alleen het plastic recy-
clen is dus milieubewust. Het spaart ook bomen die anders voor de pallets 
waren gebruikt.

Wie kan doppen sparen? 
Iedereen kan doppen sparen. Elk huishouden heeft doppen die veel mensen 
vaak weggooien. Uiteraard kunnen ook scholen, verenigingen, bedrijven en 
buurthuizen in actie komen voor KNGF Geleidehonden. 
Zie voor verdere info: www.geleidehond.nl/doppen.



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 24 augustus 2016
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 18 augustus 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

20 juli De Koegang nr. 15 - laatste Koegang voor de zomerstop
27 juli  Boerderijen Fietstocht - start tussen 9.00 en 12.00 uur bij Den Kaat, 

Zuidwolde
13 aug.  Tuinkring Koekange naar de Heleniumdagen bij kwekerij Jacobs in 

Vriescheloo
21 aug. Landgoed zomerbuffet - Landgoed Welgelegen
24 aug. De Koegang nr. 16
26 aug. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 0614252052
  3 sept. Giga Speelfestijn - Korfbalveld KIA  - aanvang 10.00 uur
  7 sept. De Koegang nr. 17
16 sept. Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
21 sept. De Koegang nr. 18
24 sept. Burendag
24-25 sept. Smaakmakersfestival
27 sept.  Tuinkring Koekange gaat “moestuineten”, bereiden en smullen bij 

Deli en Cor
  5 okt. De Koegang nr. 19
14 okt. Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
28 okt.  Tuinkring Koekange ruilbeurs bij Griet - zie tuinkringkoekange.com

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


