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21 september 2016

Wandelen (ongeveer 5 km) met burgemeester De Groot op 30 september a.s. is mogelijk indien u zich opgeeft voor 23 september (e-mail: communicatie@dewolden.nl ).

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
25 sept. 11.00 uur Ds. Dunnewind
Hardenberg
15.30 uur Ds. Kruidhof
Nieuwleusen
2 okt.
11.00 uur Ds. v. Rijswijk
15.30 uur Ds. de Haan
Zwolle
Gereformeerde kerk, Berghuizen
25 sept. 9.30 uur
Ds. J.W. Muis		
2 okt.
10.00 uur Mw. ds. H.E.J. de Graaf Heerde

Avondmaal

Protestantse Gemeente Koekange
25 sept. 9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		
2 okt.
9.30 uur
Dhr. M.G. Bremmer
Nijverdal

Startzondag

Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden.
1x in de week of iedere dag,
zonder abonnement.
Warm of koelvers thuisbezorgd vanuit de
keukens in Ruinen, Havelte en Dwingeloo.

Maaltijdservice Thuis
www.zzwd.nl
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Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067

Stukje Natuur huiszwaluw
Tijdens mijn jeugd woonde ik op een boerderij in de Noordoostpolder. Die
boerderij bestond uit een los woonhuis en een grote betonnen schuur. Het
dak van deze schuur had een relatief grote overstek en elk jaar broedden
daaronder meerdere huiszwaluwen. De nesten maakten de huiszwaluwen
altijd zelf van natte klei, die zij vermengden met hun eigen speeksel. De
nesten kregen uiteindelijk de vorm van een halve bol, van binnen bekleed
met gras, haar of andere zachte materialen. Door zowel de aanwezigheid
van natte klei in de buurt als de schuine overstek van onze schuur hadden
wij het geluk dat deze wendbare vogels elk jaar op ons erf rondvlogen.
Na allerlei omzwervingen ben ik uiteindelijk in het prachtige Drenthe beland.
Echter het aantal huiszwaluwen valt in mijn directe omgeving helaas tegen.
Dat is erg jammer, als je bedenkt dat één huiszwaluw met jongen per dag
meer dan negenduizend insecten kan vangen. Soms zou ik graag hem in
mijn slaapkamer hebben, want muggen vormen zijn hoofdvoedsel.
Vanaf maart is deze zwart-witte vogel in Nederland te bewonderen. Hij is
een echte langeafstand vlieger, want vanuit de overwinteringsgebieden in
Tropisch- en Zuid-Afrika vliegt hij via de Sahara en Zuid-Europa naar ons
kikkerlandje om hier voor zijn nageslacht te zorgen. Overigens niet alleen
naar Nederland, hij broedt in nagenoeg heel Europa en het noordelijk deel
van Azië.
Eenmaal terug zal hij zijn bouwsel van vorig jaar weer opzoeken. Soms is
het nog intact, soms zal hij herstelwerkzaamheden moeten verrichten. In
uitzonderlijke gevallen kan zijn nest gekraakt zijn door een andere vogel.
Tijdens mijn onderzoek bij huismussen vond ik in de beschikbare literatuur
een bijzondere waarneming. Een huismus had een nest van de huiszwaluw
gekraakt. Echter toen de huiszwaluw terugkwam, heeft hij het gekraakte
nest, inclusief de broedende huismus, dichtgemetseld. Vervolgens heeft hij
tegen het gekraakte nest een nieuw bouwsel gemetseld. De huiszwaluw
heeft toen een succesvol broedsel groot gebracht, de huismus heeft het
helaas niet overleefd.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

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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Inwoners denken mee over de Energie-agenda
Energiebesparing, energieopwekking en duurzaam leven zijn voor de
gemeente De Wolden belangrijke thema’s. De gemeente wil de komende vijf
jaar de nadruk leggen op ‘actie’ en stelt daarom een Actieplan om. Daardoor
kan de gemeente sneller inspelen op ontwikkelingen, onder andere op de
initiatieven van inwoners.
Om tot actie te komen wordt er een Energie-agenda opgesteld. In de Energieagenda komt een overzicht van de scenario’s en acties waarvoor initiatieven,
ideeën en draagvlak bestaan binnen de gemeente. De Energie-agenda is
basis voor het Actieplan Klimaat en Energie.
Agenda invullen met inwoners
Om tot een Energie-agenda te komen worden drie bijeenkomsten georganiseerd. In deze bijeenkomsten komen lopende initiatieven aan de orde, maar
vooral ook ideeën en ambities die kansrijk zijn voor de toekomst. Voor deze
bijeenkomsten nodigt de gemeente inwoners per thema uit:
•
Wonen; 19 september 2016, 19.30 uur in Dorpshuis ’t Neie Punt, Jan
Wierengaweg 109, Ruinen
•
Onderwijs en sport; 27 september 2016, 19.30 uur in Dorpshuis
Buddingehof, Dijkhuizen 66, Ruinerwold
•
Ondernemen; 11 oktober 2016, 19.30 uur, ontmoetingscentrum De
Havezate, Dorpsstraat 78, de Wijk
Alle input die inwoners leveren tijdens de bijeenkomsten wordt verzameld
en is terug te vinden in de concept Energie-agenda. Zo krijgen groepen, verenigingen en organisaties, maar ook individuele inwoners de kans om aan
te geven wat zij belangrijk vinden binnen energie en klimaatinitiatieven. De
informatieavonden zijn vrij toegankelijk en inwoners worden uitgenodigd
om aan te sluiten bij het thema wat zij interessant vinden; wonen, onderwijs
en sport en ondernemen.
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LET OP: NATIONALE OPEN HUIZEN DAG
Za. 1 oktober a.s!

STICHTING DORPSHUIS
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GAAT U EEN WONING BEKIJKEN OF WELLICHT KOPEN?

Prinses Margrietlaan 1

NOTARIS NODIG...? WEES WELKOM!

7958 SB Koekange
Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange
Hallo allemaal!
Op vrijdag 30 september a.s. komen leden van de
Speeltuinvereniging bij u langs de deur voor de jaarlijkse WC-papieractie.
De opbrengst van de verkoop komt ten goede van onze verenigingskas. De
speeltuinvereniging organiseert diverse uitjes voor de kinderen uit het dorp
en onderhoudt de speeltuin. Uw steun is van harte welkom!
U kunt ons verwachten tussen 16.00 en 20.00 uur.
Groetjes,
Speeltuinvereniging De Hommel

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur
Telefonisch bestellen altijd
mogelijk: 06 42 96 8000
Afhalen en bezorgen buiten
openingstijden in overleg.
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

“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

Een stukje uit de geschiedenis van de kankerbestrijding

De kreeft of krab is wereldwijd het teken van kanker. De naam kanker stamt
uit de Griekse en Romeinse oudheid. Hippocrates (460-377 v. Chr.), de
‘Vader van de moderne Geneeskunde’, bedacht de naam voor deze ziekte.
Hippocrates was een van de eersten die bij ziekten op basis van lichamelijke
symptomen een diagnose kon stellen en daarbij een bepaalde therapie voorschreef. Hij vond natuurlijke in plaats van bovennatuurlijke oorzaken voor
ziekten. Daarmee haalde hij de geneeskunde uit de taboesfeer van tovenarij
en godsdienst. Hij deed veel onderzoek. Ook naar kanker. De uitlopers van
gezwellen die hij bij mensen zag, vergeleek hij met de ledematen van een
krab, in het Latijn, cancer. Hiervan is het Nederlandse woord kanker afgeleid.
In het logo van KWF Kankerbestrijding zien we een sabel door de krab heen.
Dit staat symbool voor het bestrijden van kanker. De kleuren rood, wit en
blauw geven aan dat het gaat om een Nederlandse organisatie en de vorm
van het logo is afgeleid van de wimpel van de Nederlandse vlag. De naam
KWF Kankerbestrijding werd bewust in het Koninklijke blauw geplaatst.
De plaatselijke afdeling van het KWF Kankerbestrijding is er trots op dat de
collecte in Koekange in de week 5-10 september een bedrag van
€ 1193,48 heeft opgeleverd.
Met dank aan alle gevers en collectanten,
Namens de afdeling Koekange:
M. de Boer, M.Koops en B. Heinen
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Oproep aan alle inwoners van Koekange
Op 24 september is er weer Burendag. En wij doen ook weer mee.
De organisatie is druk bezig met het plannen van de diverse mogelijkheden.
Maar wij hebben jullie hulp ook nodig!!!!!
Wij hebben dit jaar de KNGF geleidehonden uitgenodigd. 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 kun je inleveren op burendag. We gaan deze dag kijken wie er het meest gespaard heeft. Wij hopen
dat er gigantisch veel doppen worden ingeleverd, zodat wij de KNGF geleidehond blij kunnen maken. Je kunt alle informatie over deze doppenspaarplan
vinden op www.geleidehond.nl/doppen.
Wat is er deze middag nog meer te doen
De Line Dansers komen met een optreden. De kinderen kunnen gratis meedoen aan verschilde workshop’s. Er is een springkussen voor de aller kleinsten. Er zijn knieperties, cupcake’s en spekdikkers maar daar vragen wij een
kleine vergoeding voor de kas van het kinderclubwerk.
De organisatie is in handen van het dorpshuis de schakel en het kinderclubwerk Platte Dakkie.

MEESTER VOEDINGSADVIES
__________________________

___________________________________

Naast voedingsadviezen kan je
ook bij mij terecht voor puur
natuurlijke verzorgingsproducten 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

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
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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!

  

  
  

  

Bouwservice Kuik
  
  

Voor al uw
timmerwerk
en onderhoud

Weerwille 17, 7961 LV Ruinerwold
hilco.kuik@hometeam.nl
tel. 06 - 5591 1840

Smaakmakers Festival: Ideale zomerafsluiter!
Over een paar weken is het weer zover: op 24 en 25 september zijn er
diverse ludieke rollende keukens te vinden in het Reestdal. Een weiland aan
de Julianaweg tussen De Wijk en IJhorst zal zich voor de derde keer transformeren naar een gigantisch openlucht restaurant.
Twee dagen lang kunnen mensen elkaar ontmoeten, gezellig bijpraten
en genieten van eten, drinken en live muziek op het gratis toegankelijke
Smaakmakers Festival.
www.smaakmakersfestival.nl.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT
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MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

Kindermiddag ‘Op stap met de boswachter’

Woensdagmiddag 28 september organiseert Landschap Overijssel bij
Bezoekerscentrum De Wheem de kindermiddag ‘Op stap met de boswachter’.
Kinderen gaan in het Reestdal op stap met een echte boswachter en leren
wat een boswachter allemaal doet. Leuk voor kinderen die later ook boswachter willen worden én voor kinderen die gewoon wel eens willen weten
wat een boswachter doet. De middagwandeling begint om 13.30 uur en
duurt ongeveer 1,5 uur. De kosten zijn € 2,50 per kind. Vooraf aanmelden
is noodzakelijk.
Wat doet de boswachter eigenlijk de hele dag? Wat kan hij allemaal vertellen
over het bos en de dieren? Vragen die veel kinderen hebben. Want loopt de
boswachter nu echt de hele dag door het bos en waarom draagt hij altijd
groene kleren? Wie dat het beste kan vertellen, is de boswachter zelf. Tijdens
de kindermiddag gaat de echte boswachter daarom op stap in de natuur met
de kinderen. Hij vertelt wat hij zoal op een dag doet en legt uit waar hij op
let als hij in het bos is. De boswachterswandeling is met name voor kinderen
van 6 tot 12 jaar. Tip: trek stevige schoenen aan en kleren die vies mogen
worden.
De kosten voor deze kindermiddag bedragen € 2,50 per kind. Dat is inclusief
een bekertje ranja met iets lekkers. Kinderen tussen de zes en twaalf jaar
zijn van harte welkom. Wel eerst even aanmelden bij Margreet Dekker via
0522-441829. Graag tot ziens op woensdag 28 september om 13.30 uur bij
Bezoekerscentrum De Wheem in Oud Avereest 22 in Balkbrug.

• 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

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

www.garage-gritter.nl
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Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip
in de wijde omgeving
Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406
www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08:00-12:00
13:00-18:00
08:00-12:00
13:00-21:00
08:00-17:00

uur
uur
uur
uur
uur

Fietsen op de duofiets!
Nog even genieten van de herfstkleuren maar er is niemand die met u naar
het bos kan of wil... denk dan eens aan de mogelijkheid om met een vrijwillige dorpsgenoot met de duofiets op pad te gaan. De fiets heeft elektrische
ondersteuning en dat maakt dat een tochtje ook een ontspannen uitje in de
buitenlucht wordt! Het gebruik van de fiets is gratis.
Reserveren kan via 06 23 28 08 08 zo mogelijk tussen 11 en 12 uur of tussen 18 en 19 uur.
Sonja Verkaik     

info@schildersbedrijfstoffer.nl
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Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06

Cultureel Platform zoekt cultureel talent!
In 2017 zal de Gemeente De Wolden bol staan van culturele activiteiten.
Gedurende het hele jaar zal het Cultureel Platform zich inzetten om deze
activiteiten tot stand te laten komen. Daar kan het goede hulp bij gebruiken!
De diversiteit van cultuur
Je hebt het soms zelf niet door, maar cultuur is erg divers en komt terug
in veel dagelijkse activiteiten. Of je nu naar een theatervoorstelling gaat of
op muziekles zit, beide zijn een vorm van cultuur. Of wat dacht je van een
goede film op zaterdagavond? Ook dat is cultuur!
In 2017 zullen er ook verschillende vormen van cultuur de revue passeren
in De Wolden. Zo staan er onder andere een (Internationaal) Verhalenfestival,
een Documentair Filmfestival (voor en door jongeren), Cultuuronderwijs en
een Cultuurexplosie op het programma. De Cultuurexplosie zal een uitbarsting zijn van verschillende evenementen die door nieuwe, maar ook door
bestaande clubs worden uitgevoerd, mits zij er een extra impuls aan geven.
Bij dit soort evenementen kun je denken aan een festival in Theaterkuil De
Falieberg, een kunstveiling in, en een videoprojectie op het gemeentehuis,
of meer aandacht voor klassieke muziek.
Om al deze verschillende activiteiten te organiseren zijn er binnen het
Cultureel Platform verschillende werkgroepen gevormd. Door samenwerking
met de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe wordt alles uiteindelijk samengesmeed tot één geheel. Ben jij iemand met talent in organiseren, schrijven
of filmen of ken jij iemand die van toegevoegde waarde voor één of meer
van bovenstaande programmaonderdelen kan zijn? Meld je dan snel aan!
Uiteraard ben je ook van harte welkom om mee te denken met de verschillende onderdelen of om nieuwe ideeën in te brengen.
Aanmelden
Aanmelden kan door te mailen naar info@cultureeldewolden.nl. Voor meer
informatie graag gebruik maken van hetzelfde e-mailadres.

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

24/7 Bereikbaar
U bent welkom, waar u ook verzekerd bent
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Dwingelderveld Mountainbiketoertocht
Vanaf sportpark de Baete
aan de Wolvenweg te Ruinen
start zaterdag 1 oktober aanstaande de Dwingelderveld
Mountainbiketoertocht. Er kan
gestart worden tussen 9.00 en
10.00 uur. Scan en Go is aanwezig bij de inschrijving. De
afstanden die gereden kunnen
worden zijn 30, 45 en 60 km.
Deze
tocht
wordt
door
WielerToerClub Ruinen georganiseerd en de vele vrijwilligers
hopen er weer een mooi fietsfestijn van te maken. De routes zijn uitgezet
in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particuliere grondbezitters. Vanuit Ruinen gaat het door de Anserdennen, langs
de Kraloërheide richting Dwingeloo en Spier. De route is zeer gevarieerd en
uitdagend, waarbij zowel de recreatieve als de sportieve fietser ruim aan zijn
trekken komt. De te rijden afstanden zijn 30, 45 en 60 kilometer. Onderweg
is verzorging aanwezig. Uniek aan deze tocht is dat hij nagenoeg geheel via
zandpaden, smalle kronkelpaadjes, over heuvels door bos en heidegebieden
gaat. Een afwisselende tocht door een schitterend natuurgebied. Techniek en
conditie kunnen volop worden ingezet, maar lekker rustig toeren is ook prima.
WTC Ruinen heeft een bloeiende dames MTB groep welke volop meegewerkt
heeft aan de organisatie van deze tocht. Een oproep aan dames MTBers: Doe
mee! Onderweg zijn een aantal rustplaatsen waar gratis consumpties worden
aangeboden. De route kan alleen op deze dag gereden worden en is geschikt
voor MTBers en cyclocrossfietsen. Er gelegenheid om je fiets af te spuiten
en om te douchen. De route naar de startplek is vanaf de invalswegen naar
Ruinen aangegeven met pijlen.

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

Collectanten gezocht!
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke
huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met
een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met
Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten
we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.
De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS
Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van
donaties en giften. Door de collecte kunnen we ons werk blijven doen en
investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar
nieuwe collectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2
uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je ongeveer 10 uur
over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator.
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel
aan. Samen maken we ons sterk tegen MS!
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Steenberger Esweg 31 | Zuidwolde
t. (0528) - 362 889 | m. 06 - 285 40 845

e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl

zonne-energie

De Berken 11
Koekange

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. 06 23 14 52 60.
Duofiets (let op: gewijzigd tel.nr!)
Wilt u ook graag eens fietsen maar lukt dat niet meer alleen? Maak dan
gebruik van de duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers die graag een keer met u
willen fietsen. Voor het bespreken van de fiets kunt u bellen met de “fietstelefoon” 06 23 28 08 08 zo mogelijk tussen 11.00 en 12.00 of tussen 18.00
en 19.00 uur! Coördinator: Sonja Verkaik. Veel fietsplezier!

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

112
0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB Koekange
Tel. 0522-451236 (spoed, assistente en herhaalmedicatie via keuze-menu)
Website: www.koekange.praktijkinfo.nl (ook voor e-consult en herhaalmedicatie)
De praktijk is dagelijks geopend van 8-17 uur.
De apotheek is dagelijks geopend van 8-12 uur en van 15-17 uur. Pauze van
10.15-10.30 uur.
Aanvragen herhaalmedicatie kan via de website, de receptenlijn en de brievenbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze voor 15 uur aangevraagd is ligt
deze de volgende werkdag vanaf 11 uur voor u klaar.
Stichting Kleine Nodenhulp Maaltijdvoorziening
Koekange R. Kraal tel. 0522-451224 - De Wijk R. Klomp tel. 0522-442964
Elkenain Bewindvoering geeft rust aan mensen die door omstandigheden
hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen.
Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.
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.
Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)
www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders
Info en nieuws over Koekange is ook te vinden op de website www.koekange.info
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
c.b.s. Joh. Frisoschool:
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384
c.b.s. Harm Vonckschool: Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold, tel.: 451483
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Agenda
21 sept.
De Koegang nr. 18
23 sept.
Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
24 sept.
Burendag
24-25 sept. Smaakmakersfestival
25 sept.
Koekanger Huisconcert - Eggeweg 28 - 15.00 uur
27 sept.	Tuinkring Koekange gaat “moestuineten”, bereiden en smullen bij
Deli en Cor
30 sept.
Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 0614252052
30 sept.
Jaarlijkse wandeling met de burgemeester - start De Schakel - 15.00 uur
1 okt.	Mountainbiketoertocht vanaf sportpark de Baete Ruinen - start tussen 9.00 en 10.00 uur
1 okt.
Concert - Koekanger kerk - 20.00 uur
5 okt.
De Koegang nr. 19
7 okt.
Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
11 okt.
Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
21 okt.
Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
14 okt.
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
28 okt. 	
Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 0614252052
28 okt.	Tuinkring Koekange ruilbeurs bij Griet - zie tuinkringkoekange.com
1 nov.
Klaverjas competitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
4 nov.
Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
18 nov.
Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
22 nov.
Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
25 nov. 	 Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 0614252052
2 dec.
Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 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
5 oktober 2016
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 29 september 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

