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De Kangoeroeclub oefende
in de Schakel op
zaterdag 12 november.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
20 nov. 11.00 uur Ds. v.d. Wetering Tuk
15.30 uur Ds. v. Rijswijk
27nov
11.00 uur Ds. v. Rijswijk
!!!!!!!
16.00 uur Ds. v. Wijnen
Zuidlaren
Gereformeerde kerk, Berghuizen
20 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis
27 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis

einde kerkelijk jaar
advent

Protestantse Gemeente Koekange
20 nov. 9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf	Laatste zondag kerkelijk jaar.
Herdenking overledenen
27 nov. 9.30 uur
Ds. B. Metselaar
Beilen
1e advent

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
2

Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067

Stukje Natuur muntjak
“Ik zie niet, ik zie niet wat jij ook niet ziet en het is bruin”. Naast groen is
bruin in de natuur een veel voorkomende kleur. Alleen al bij de zoogdieren
is er een ruime keuze. In Nederland varieert het van de kleine spitsmuizen
tot de veel grotere reeën en edelherten. Veel van die soorten heb ik in mijn
leven wel eens gezien, terwijl ik in het begin over iets heb, dat ik zelf nog
nooit gezien heb. Ik heb het over de muntjak.
De reden dat ik de muntjak nog nooit gezien heb, is dat deze hertensoort
slechts op enkele plekken in Nederland voorkomt. Slechts op een paar
locaties in Gelderland en Noord-Brabant. Daarnaast heeft hij een verborgen
levenswijze, vooral in bosgebieden met dichte ondergroei. Dit kleine hert
komt van oorsprong hier ook niet vandaan. Zijn officiële naam is namelijk
de Chinese muntjak en komt logischerwijs uit die contreien. In dat gebied
komt hij al voor sinds de tijd van de mammoeten en is sindsdien qua uiterlijk
nauwelijks veranderd.
De muntjak is amper een meter lang en qua hoogte haalt hij maar net een
halve meter. Hij is daarmee de kleinste hert in Europa. Qua uiterlijk heeft hij
een varkensachtig voorkomen door zijn korte poten, zijn stevige lijf en zijn
gekromde rug. Het meest opmerkelijke aan de muntjak zijn de relatief grote
en scherpe hoektanden. Bij het mannetje kunnen die een lengte van vier
centimeter bereiken en steken dan zelfs buiten de lip uit.
Door zijn verborgen levenswijze is de muntjak lastig waar te nemen. Daar
komt bij dat hij alleen ’s nachts nog wel eens het dichte struikgewas wil
verlaten. De beste manier om hem waar te nemen is aan zijn geluid. Een van
zijn bijnamen is het “blafhert”. Hij maakt namelijk een blaffend geluid, dat
hij vaak laat horen. Met name als er ergens gevaar dreigt, maar bijvoorbeeld
ook als een vrouwtje paringsbereid is.
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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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

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

Landgoed “Welgelegen”
Van harte welkom voor:
• een bezoek aan ons blikmuseum.
	Geopend elk weekend in de
maanden juni, juli en augustus.
Groepen op afspraak.
•	een feestje, verjaardag, iets anders
te vieren of vergaderen, in de
‘Hooiberg’.
• logies met ontbijt
• minicamping
• pensionstalling voor paarden
Kortom “Welgelegen” meer dan een
bezoek waard!
Bezoek ook: www.welgelegen.com
Fam. Bout
Prinsesseweg 8, 7958 RT Koekange
tel. 0522-451771 info@welgelegen.com
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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

Jubileumconcert Vrouwenkoor Meander
Zondag 27 november a.s. geeft het Vrouwenkoor Meander uit de Wijk een
jubileumconcert ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het koor.
Locatie: Ontmoetingscentrum De Havezate te de Wijk.
Aanvang concert 14.30 uur. Zaal open vanaf 14.00 uur.
Entree: € 8,00 per persoon, inclusief een kop koffie of thee.
Het jubilerende Vrouwenkoor brengt deze middag een gevarieerd programma met veelal poëtische zangnummers in een populair genre. Het optreden
van het koor zal afgewisseld worden door een intermezzo van de sopraan
Coby v.d. Berg, zij zal enkele keren solo zingen en ook enkele zangnummers
samen met het koor. Coby zingt als koorlid bij het fameuze Vrouwenkoor La
Muze uit Zwartsluis, dat onder leiding staat van Angélica Braam.
Het Klarinettenkwartet, samengesteld uit vier muzikanten van de Koninklijke
Muziekvereniging Apollo, zal tevens een intermezzo verzorgen. Eén van de
vier klarinettisten, Wim van Braam, zal een solo spelen als ondersteuning
van de koorzang.
Het Vrouwenkoor Meander wordt gedirigeerd door Jannie Kroes en op piano
begeleid door Ellen Wynia. Gezamenlijk willen zij het 20-jarig koorjubileum
vieren met het bovenstaand programma en het publiek trakteren op een
mooie muzikale middag.
U bent van harte welkom!

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Jingle Bells Christmas Party
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. De Winkel en
Bij Lente slaan de handen ineen en zorgen voor een ultiem kerstgevoel op
zaterdag 26 november van 11.00 tot 18.00 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. Bij Lente zal haar fraaie stukken ook laten zien, de kans
om het met eigen ogen te bekijken in plaats van op de website. Beide zullen spullen tonen die speciaal zijn bewaard voor dit festijn: vers brocante.
Daarnaast gaat de 26ste een leuke actie van start....... bij besteding vanaf
25,- euro maakt u kans op een jaarabonnement op het magazine ‘Liefde voor
Brocante’. Deze loopt door t/m 31 december. Tevens leuke kortingsacties op
bijv. de krijtverf.
U bent van harte welkom!
Waar: Dorpsstraat 68, Koekange

Hallo kinderen van 0 tot 8 jaar,   

Komen jullie je klompje
zetten bij Kuiper?
Je klompje mag je brengen vanaf 26 november.
Je krijgt van ons een sticker waar je naam opgezet wordt.
Op zaterdag 3 december mag je
je klompje weer ophalen.
Sint en Piet
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Nee wij
hoor,…
dat regelen wij zo
… dat regelen
zo voor u!
Overstappen van bank veel werk?
Overstappen van bank veel werk?
Nee hoor,… dat regelen wij zo voor u!
Nee hoor,… dat regelen wij zo voor u!

Ontvang nu € 50,00 bij onze betaalre
50,00 bij onze betaalrekening als
Ontvang nu € 50,00
bij onze betaalrekening
als
u overstapt
naar RegioBank
stapt naar
RegioBank!*
overstapt
naar
RegioBank!*
Ontvangunu
€ 50,00 bij
onze
betaalrekening als
u overstapt naar RegioBank!*

langs
op ons
kantoor
in de Wijk o
Kom Kom
langs op
ons kantoor
in de
Wijk of Ruinen!
ons kantoor
in de Wijk
of Ruinen!
Kom langs op ons kantoor in de Wijk of Ruinen!

Dorpsstraat 72a, 7957 AW, de Wijk. Tel: 0522 47 67 80
baliedewijk@wolden.nl
Dorpsstraat
72a, 7957 AW, de Wijk. Tel: 0522 47
72a,
795747
AW,67de80
Wijk.
Tel: 0522 47 67 80
2a, 7957 AW, de Dorpsstraat
Wijk. Tel:
0522
baliedewijk@wolden.nl
Westerstraat 54,
7963 BD, Ruinen. Tel: 0522 47 25 28
baliedewijk@wolden.nl
baliedewijk@wolden.nl
balieruinen@wolden.nl
Westerstraat
54, 7963 BD, Ruinen.
Tel: 0522
47Ruinen.
25 28
Westerstraat
54, 7963
BD,
Tel: 0522 47 2
balieruinen@wolden.nl
54, 7963 BD, Ruinen. Tel: 0522 47 25 28

balieruinen@wolden.nl
* In combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. De actieperiode loopt van 3 oktober tot 31 januari 2017.
balieruinen@wolden.nl
* In combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. De actieperiode loopt van 3 oktober tot 31 januari 2017.

* In combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. De actieperiode loopt va

ng. Stap over en laat uw inkomen storten. De actieperiode loopt van 3 oktober tot 31 januari 2017.
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EMS Handel & Verhuur

EMS
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& Verhuur
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Handel
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Mobiele badkamer
Bouwmachines
Mobiele
badkamer
Bouwmachines
Mobiele
badkamer
Bouwmachines



Aanhangwagens
Kloofmachines
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Bouwverlichting Aggregaten


  
  

  

Bouwverlichting
BouwverlichtingAggregaten
Aggregaten
Een feestje?

• 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

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!

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

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!

Orgelconcert Harm Hoeve in Berghuizen
Op vrijdagavond 25 november zal de bekende organist Harm Hoeve een
orgelconcert geven op het orgel van de Gereformeerde kerk te Berghuizen.
Aanvang om 20.00 uur.
Hij zal op het fraaie Amoor barokorgel uit 1743 klassieke werken uitvoeren,
maar ook zullen er koraalbewerkingen te horen zijn met aan het einde een
samenzang.
De entree is gratis, maar bij het verlaten van de kerk zal er gecollecteerd
worden voor de gemaakte kosten.

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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Wist u dat?
Pitch en Putt Koekange de oudste Pitch en Putt
baan is van Nederland.
U daar best trots op mag zijn.
Peter en Angeline Kats de nieuwe eigenaren zijn
van Pitch en Putt Koekange.
U heerlijk kunt lunchen bij Pitch en Putt Koekange.
U Solex rijden, Dafje rijden of een outdoor activiteit via Pitch en Putt kunt
boeken.
Pitch en Putt Koekange meer is dan alleen Pitch en Putt en Footgolf.
U uw verjaardagsfeest bij ons kunt vieren.
U Kerstborrels en nieuwjaarsborrels kunt boeken bij Pitch en Putt Koekange.
U High Tea, Barbecue en buffet kunt boeken bij Pitch en Putt Koekange
Op maandagavond competitie wordt gespeeld.
Er een vereniging bij Pitch en Putt Koekange is.
Pitch en Putt gespeeld kan worden door jong en oud.
Wij ook 9 holes Footgolf hebben.
Wij aan Moonlight golf en Moonlight Footgolf doen.
Pitch en Putt Koekange Uniek is met zijn Moonlight Footgolf.
4 februari 2017 er een Amsterdamse Hazes Avond wordt georganiseerd.
Wij in de zomermaanden 7 dagen per week geopend zijn.
Wij een fijn terras hebben waar o.a. heerlijke koffie geserveerd wordt.
U ook zonder arrangement of grote groep terecht kunt bij Pitch en Putt
Koekange.
Pitch en Putt ook kinderfeestjes doet.

Wie gaat er vandoor met de titel Raspaard 2017
In januari 2017 is het weer zover. Dan wordt bekend welk initiatief met
de titel ‘Raspaard 2017’ naar huis gaat. Welk initiatief heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd? Inwoners kunnen initiatieven uit onze gemeente
benoemen en het college van burgemeester en wethouders haalt hieruit de
winnaar. Wie mag volgens u dit jaar benoemd worden tot Raspaard van De
Wolden? Kent u een initiatief die in aanmerking komt voor deze titel, laat het
ons dan weten! Om iemand/een project/gebeurtenis/activiteit te nomineren
voor het raspaard 2017 moet het nominatieformulier worden ingevuld. Dat
kan via dewolden.nl. Een nominatie moet uiterlijk woensdag 30 november
2016 bij ons binnen zijn.
Waar moet het initiatief aan voldoen om genomineerd te worden:
Het moet gaan om een prestatie van één persoon of een groep personen. Deze persoon of groep moet uit de gemeente De Wolden komen met een initiatief in gemeente
De Wolden. Het mag een initiatief op sportief, cultureel, maatschappelijk of ander terrein zijn. De prestatie moet een positieve invloed hebben gehad op de leefomgeving.
Aanmeldingen moeten uiterlijk woensdag 30 november 2016 binnen zijn.
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Greppeltocht
De vierde greppeltocht in Koekange is een feit. Met 50 teams, 210 deelnemers.
Het was ook nog nooit zo koud met een temperatuur rond het vriespunt.
Na tien kilometer lopen, waarbij spotters ontweken moesten worden, een
soepstengel ongeschonden teruggebracht moest worden naar het dorpshuis, zwaaien via een touw naar de overkant over water, bij de brandweer via
een klimnet naar de overkant, vragen beantwoorden en een woord gevonden
moest worden, ging de zege naar het team van Ian Uiterwijk Winkel, Bart
Zwiers, Annemiek Hulzebos, Roselie Heuvelman en Anne van Noord.
De tweede plaats was voor Emiel Vetketel, Imre Gol, Julian Nieland, Matthijs
Otte en Yannick Kollen, waarbij Emiel het enige teamlid met greppelervaring was. De derde stek was voor Bas van Dijk, Patrick Mulder en Roderick
Heuvelman.
We willen alle spotters, alle posten, de Veldhoek in Koekangerveld, de brandweer, en vooral alle deelnemers heel heel hartelijk bedanken voor de deelname aan de 4e Greppeltocht van Koekange.
Activiteitencommissie van dorpshuis de Schakel

Nu

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

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

Voetverzorging
Bodysugaring
Voetmassage
Gelpolish

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

U laat uw klanten toch niet in de regen staan?
On

Promoot uw bedrijf met een paraplu bedrukt met uw eigen logo
of kijk op www.kleen.nl/relatiegeschenken
voor onze catalogus promotiemateriaal en relatiegeschenken.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame
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Relatiegeschenken

Pedicure Praktijk Jomas

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl
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Een complete Supermarkt
veel Extra’s
DEZE met
KOEGANG

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

VARKENSROLLADE
Snertcoupon

volgens Drents Tegen
recept
inlevering van deze coupon
1 snert voor € 3.00

NU

€ 4,98 per kilo

Voor vragen kunt u bellen of mailen.
Tel
0522-451331
Fax 0522-452124
Spar
Koetsier
Mail
spar@koekange.com

Dorpsstraat 26,
Koekange, Tel. 0522-451331
www.sparkoekange.nl

Alleen geldig op 7+14-november 2015

Wat je dichtbij haalt is lekker!
Spar Koetsier
Dorpsstraat 26
7958 RN
Koekange
AANBIEDING
geldig van
www.sparkoekange.com

16-11-2016 tot en met 19-11-2016

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
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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www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

vanGijsselComputers
Hendrik Jan

Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:

Reparatie
en
Verkoop
van
Pc’s en laptops

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

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406
www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

Uit in eigen dorp: Het Camelia Quartet
Op 17 december organiseert CCK een concert in kerstsfeer in de Koekanger
kerk met het Camelia Quartet.
Het belooft weer een heerlijk concert te worden. Het Quartet speelt naast
werken van Verdi Schubert en Piazzolla bekende en onbekende kerstliederen
zodat we alvast helemaal in de kerstsfeer kunnen komen.
Het Camelia Quartet bestaat uit: Masha Galperina-Piano, Walther PondmanKlarinet, Liza Pondman-Cello, Lonne Klos-Pondman-Viool.
Aanvang van de concerten 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Entree inclusief consumptie is € 10,- Kinderen t/m 12 jaar € 5,Informatie en reserveringen bij Sonja Verkaik: 0522 451933/ 0612040953
Koekanger Concerten
Tot besluit: In de afgelopen jaren hebben we met veel plezier concerten voor
u georganiseerd.
Helaas kunnen we hier door tegenvallende bezoekersaantallen niet mee
doorgaan. Dit concert is het laatste dat we organiseren. We bedanken langs
deze weg iedereen die de concerten in de afgelopen jaren heeft bezocht. We
hopen u nog één keer te mogen begroeten op 17 december.
Namens CCK,
Anneke Spin, Ellen Steffers-Dekker, Sonja Verkaik, Chris Zitter
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Beste lezers van de Koegang,
Eén keer in de 14 dagen wordt de Koegang bij u
thuisbezorgd.
Wij, als Belangenvereniging Koekange zijn erg blij met
dit plaatselijke krantje.
Drukkerij Kleen verzorgt de opmaak, het drukken en
de verspreiding.
Om de Koegang te blijven behouden vragen we van u
een kleine bijdrage.
We denken aan € 10,- per jaar.
Dan kan de Koegang in de toekomst blijven bestaan.
U kunt dat bedrag storten op banknr.:
NL 46 RABO 0371 8376 69
t.n.v. Dorpsbelangen Koekange
Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage bij Drukkerij Kleen
terecht komt.
Belangenvereniging Koekange
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Spelletjesgym Koekange
Wist jij dat...
1. E
 r elke dinsdagmiddag vanaf 15.30 uur tot 16.20 uur spelletjesgym is in
het dorpshuis (gymzaal ) de schakel
2. Dit super gezellig is
3. Er meer dan 1000 spelletjes bestaan die we kunnen doen
4. Rennen, vliegen, bewegen...
5. Elk kind dit grandioos vindt
6. Dit dan het allerliefste doet.
7. Er spellen met bal, zonder bal, met toestellen, hindernissen zijn
8. Er spellen zijn die stoer zijn
9. Spelletjesgym ontzettend goed is voor de motoriek van elk kind
10. Spelletjesgym cool is maar ook gracieus
11. Een hele enthousiaste juf op uw kinderen zal wachten
12. We 1x per maand toestellengym gaan doen
13. Voor elk wat wils
14. Deze enthousiaste juf uw kinderen met open armen wil ontvangen.
WGV de Wijk/ Koekange

zonne-energie

De Berken 11
Koekange
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K.
K. Bakker
Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

  

schilders en afwerkingsbedrijf

  

Dorpsstraat 33

  

----------------------------------------------schilders.koekange.com
schilders.koekange.com ----------------

Bouwservice Kuik
  
  

  

5-15-*4
5-15-*4

Voor al uw
timmerwerk
en onderhoud

Dorpsstraat 33

Koekange
Koekange

Tel. 0522-451252

Tel. 0522-451252

Voor  uw    
Voor  uw    
binnen-‐  en  buitenschilderwerk  
binnen-‐  en  buitenschilderwerk  
wandafwerking  
wandafwerking  
plaatsen  van  isolerende  beglazing  
plaatsen  van  isolerende  beglazing  
    
vraag  vrijblijvend  prijsopgave  
vraag  vrijblijvend  prijsopgave  
6%  b.t.w.  tarief  
6%  b.t.w.  tarief  

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

06-‐12362374  
06-‐12362374  

  schilders@koekange.com  

  schilders@koekange.com  

Gemeentebelangen De Wolden:

Geen stijging van woonlasten, wel extra dienstverlening
In de begroting voor 2017 heeft het college van De Wolden opgenomen dat
vanaf 2017 extra inzamelrondes voor GFT-afval kunnen worden gehouden in
het voor- en najaar. Een proef daarmee is erg succesvol gebleken, omdat er in
die periodes meer GFT-afval en minder restafval werd opgehaald. Financieel
woordvoerder Harold Benning: “De10-‐11-‐2016  
extra inzamelrondes zijn een extra vorm
van dienstverlening, en natuurlijk is het ook duurzamer om GFT-afval op de
10-‐11-‐2016  
juiste manier te verwerken. Maar de extra inzamelrondes kosten wel geld.
€ 9,60 per huishouden ongeveer, en dat betekent dat de totale woonlasten
gaan stijgen ten opzichte van 2016. Dat vinden wij niet acceptabel.”
De fractie van Gemeentebelangen De Wolden zal daarom bij de behandeling
een wijziging voorstellen om ervoor te zorgen dat de woonlasten voor de
inwoners niet stijgen in 2017. “Wij zien mogelijkheden om via de Onroerende
Zaak Belasting (OZB) de inwoners voor de extra kosten te compenseren.
Door een reeds eerder geplande verhoging niet door te laten gaan kunnen
we er voor zorgen dat de woonlasten in 2017 niet stijgen. Extra duurzame
dienstverlening, zonder stijgende lasten voor de inwoners. Wie wil dat nu
niet,” aldus Benning.
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Beauty & Food Event
Zaterdag 3 december Beauty & Food Event te Koekange. December is dé
maand bij uitstek om jezelf en anderen eens heerlijk te verwennen en om
leuke ideeën op te doen. Daarom organiseren 3 ondernemers uit Koekange,
na een succesvolle eerste samenwerking in 2015, opnieuw een middag waar
beauty en lekker eten centraal staat. Initiatiefneemsters Anneke Westenbroek
van Anneke Hair & Beauty en Suzan de Boer van Suzan Nagels en meer...
organiseren samen met ‘Spar Koetsier’ een middag waar vooral genieten centraal staat. Op het gebied van food laat Spar Koetsier je deze middag graag
proeven en genieten. Suzan demonstreert de nieuwste technieken op het
gebied van nagelverzorging en heeft leuke aanbiedingen voor de komende
feestdagen. Anneke laat je graag vrijblijvend kennismaken met een nieuwe
behandeling in haar beautysalon; bindweefselmassage. Neem deze middag
plaats in de stoel in haar salon en ervaar wat deze vorm van massage voor
je kan betekenen. We zien je graag op ons gratis beauty & food event waar
je uiterlijk en innerlijk wordt verwend! Welkom bij Anneke Hair & Beauty,
Dorpsstraat 61 Koekange op zaterdag 3 december van 13.00 - 17.00 uur.

Verhalen rond de kachel
Op vrijdag 18 november a.s. zal er in “De Hooiberg” van Huize Welgelegen
van de familie Bout te Koekange wederom een vertelavond plaatsvinden.
Met optredens van Mischa van Huijstee, Frans Westenbrink en Ronny
Redwood.
Mischa van Huijstee was de laatste stadsdichter van Assen, hij schrijft voornamelijk humoristische gedichten. Frans Westenbrink is geboren in Ruinen,
deze avond leest hij verhalen voor in de streektaal. Ronny Redwood woont
in Koekange en zorgt voor de muzikale omlijsting. Hij weet een sfeer neer te
zetten die toegankelijk en veelzijdig is. Het repertoire dat hij speelt varieert
van country tot blues.
Al zeven jaar weet de familie Bout samen met Ria Westerhuis en Rob
Zandgrond te zorgen voor een intieme vertelavond in een sfeervolle ambiance. De keus van de artiesten en de muzikale omlijsting zorgen voor een
ontspannen avondje uit.
Reserveren: Mevr. Bout tel. 0522-451771 of per mail: info@welgelegen.com
Presentatie: Ria Westerhuis, techniek: Rob Zandgrond
De avond begint om 20.00 uur, Hooiberg open vanaf 19.30 uur.
entree: € 12,50 inclusief koffie/thee bij aanvang, en home made koek
adres: Prinsesseweg 8 te Koekange (net over het spoor)
Verder programma januari en februari 2017:
27 januari: Nicolette Leenstra (poëzie); Peter Vermaat (mythologische verhalen); Serge Epskamp muziek; open podium: Albert Haar
24 februari: Ruud Fieten (muziek)
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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

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

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.
Te koop
6 rol schapengaas en een veewagen. Tel. 0522 45 13 75.
Duofiets
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
16 nov. De Koegang nr. 22
16 nov.	Onze High Tea bij Akke. Zelf gerechten meenemen.
zie www.tuinkringkoekange.com
16 nov.	Bijbelquiz Ruinen (Mariakerk), Quizmaster; burgemeester R. de Groot kerk open 19.45 uur, aanvang quiz 20.15 uur
18 nov. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
18 nov.	Verhalen rond de kachel - landgoed Welgelegen, Prinsesseweg 8 20.00 uur
19 nov. Sinterklaasintocht; ontvangst Herv. kerk - 13.00 uur
22 nov. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
25 nov. 	 Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
25 nov. Orgelconcert Harm Hoeve - Geref. kerk Berghuizen - 20.00 uur
V.a. 26 nov.
Klompje zetten bij Kuiper
26 nov. Training Kangoeroeclub dorpshuis de Schakel 10.00-11.00 uur
26 nov. Brocante en Kerst, De Winkel en Bij Lente - Dorpsstraat 68
27 nov.	Jubileumconcert Vrouwenkoor Meander uit de Wijk - De Havezate de
Wijk - 14.30 uur
30 nov. De Koegang nr. 23
2 dec. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
3 dec.	Beauty & Food Event; org. Anneke Hair & Beauty, Suzan Nagels en meer
en Spar Koetsier - Dorpsstraat 61
9 dec.	Vuurwerkshow - achter op het terrein van Kuiper Koekange - vanaf
19.00 uur
10 dec. Training Kangoeroeclub dorpshuis de Schakel 10.00-11.00 uur
10 dec. Winterfair - De Schakel en schoolplein De Rozebottel - 17.00-21.00 uur
13 dec. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
13 dec. Concert Koor Kunst naar Kracht - Hof van Koekange - 14.30 uur
14 dec. De Koegang nr. 24 - laatste Koegang van 2016
16 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. 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
30 november 2016
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 24 november 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

