14 december 2016

Hartelijk bedankt!
Wij bedanken alle adverteerders, fotografen en iedereen die dit jaar
een bijdrage geleverd heeft aan De Koegang.
Ook in 2017 hopen wij op uw medewerking te kunnen rekenen.
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Noteboomstraat 68 | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl
7941 XA Meppel |

Fijne Feestdagen
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Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
18 dec.
11.00 uur
Ds. Jagersma
Hoogeveen
15.30 uur
Ds. Hidding
Bunschoten
25 dec.
11.00 uur
Ds. Moedt
Tuk
15.30 uur
Ds. v. Rijswijk
31 dec.
19.30 uur
Ds. Kruidhof
Nieuwleusen
Gereformeerde kerk,
18 dec.
10.00 uur
25 dec.
10.00 uur
31 dec.
19.30 uur
1 jan.
10.30 uur

Berghuizen
Ds. R. Kloosterziel Ruinerwold
Ds. J.W. Muis		
Ds. J.W. Muis		
Ds. J.W. Muis		

Protestantse Gemeente Koekange
18 dec.
9.30 uur
Ds. C.J. Schorer
IJhorst
24 dec.
22.00 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		
25 dec.
9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf 		
31 dec.
19.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf In de Venehof
1 jan.
9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		

Advent
Kerst
Oudejaarsdag
Nieuwjaarsdag
4e advent
Kerstnacht
Kerst
Oudjaar
Koffiedrinken

Kerstdiensten Dorpskerk Koekange
Kerstnacht
Op zaterdag 24 december is er een kerstnachtdienst in onze
kerk op het dorp. Aanvang 21.45/22.00 uur. Thema van deze
dienst is: Komt laten wij aanbidden, die Koning!
We zijn verheugd dat dit jaar medewerking wordt verleend door
het koor TOG (Tot Ons Genoegen) uit Nijeveen onder leiding van dirigent Bert
Gelderman. We worden begeleid door Jan Buiter op het orgel. Voorganger is
ds. Henriëtte de Graaf bijgestaan door de gezamenlijke bijzondere dienstencommissie bestaande uit Marrie Koops, Harm Drost, Annie Smink en Mieneke
Bout. We hopen dat het hele dorp leegstroomt om ter kerke te gaan. Let op:
15 minuten voor de dienst begint het inzingen!
Kerstmorgen
Kerstmorgen - Eerste Kerstdag - valt dit jaar op zondag 25 december. Kom
op deze eerste dag van de week wederom naar de kerk als de kerkklokken
u roepen! Want we vieren kerstfeest (=Christusfeest) met als thema: Hoog
Bezoek. Op kerstmorgen mogen wij naar de stal om het Koningskind te
bezoeken. De herders gingen ons voor. Zij waren voor God hoog bezoek. En
zij vonden Hoog Bezoek in kribbe want ‘Hij kwam van alzo Hoge….’.
Judith Kreuze zal op haar bugel ons begeleiden samen met Jan Buiter als
organist. We hopen op een vreugdevolle dienst.
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Stukje Natuur geel schorpioenmos
Het is zondagochtend. De kerkklokken hebben net voor de eerste keer
geluid. Buiten raast er een herfststorm met windkracht zeven over het land.
Half onder de warme dekens, met een kop thee in mijn hand, luister ik slaperig naar Vroege Vogels op de radio. Plots spits ik mijn oren, in een reportage
over een bijzonder en zeldzaam mosje komt de term “Meppelerdieplanden”
langs. Dat gebied ken ik goed, ben er vaak genoeg zelf langs gereden en
heb er ooit een aantal foto’s gemaakt van lepelaars. Ik vermoed trouwens
dat de meeste lezers er ook wel eens zijn langsgereden. Het is namelijk een
gebied dat ten westen van Meppel ligt, tussen de N375 richting Zwartsluis
en het Meppelerdiep. De Meppelerdieplanden is in eigendom en beheer bij
Natuurmonumenten en vanwege de bijzondere en kwetsbare vegetatie niet
vrij toegankelijk.
De reportage in Vroege Vogels ging over het geel schorpioenmos. Ondanks
zijn zeldzaamheid gaat het dit plantje in de Meppelerdieplanden voor de
wind. In ruim tien jaar tijd is het aantal plekken waarin het in dit gebied
voorkomt verdrievoudigd. De reden is dat de omstandigheden en het uitgevoerde beheer in dit gebied ideaal zijn. Geel schorpioenmos groeit namelijk
in permanent natte, matig voedselarme graslanden. Het terrein krijgt zijn
water niet uit het naastgelegen Meppelerdiep, want dat is veel te voedselrijk.
Voor de relatief hoge waterstand onttrekken ze schoon water uit de Wieden.
Verder moet de aanwezige vegetatie laag blijven voor een optimale groei.
Hier komt het zorgvuldig maaibeleid om de hoek kijken. De beheerders
maaien slechts eenmalig in augustus en voeren het hooi af met licht materieel. Een andere en vooral bijzondere voorwaarde is dat het water relatief
veel ijzer moet bevatten. Deze combinatie van factoren is tevens de reden
waarom dit soort zo zeldzaam is. Het wil echter niet zeggen dat het geel
schorpioenmos alleen in de Meppelerdieplanden voorkomt. Inmiddels zijn er
ook natte gebieden in onder andere de Wieden, Twente, Veluwezoom en de
Gelderse Vallei waar deze bijzondere plant voorkomt.
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
__________________________

___________________________________

Wij bedanken al onze klanten voor het in ons
gestelde vertrouwen en hopen u ook in 2017
weer van dienst te kunnen zijn.

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

Namens alle medewerkers wensen wij u

prettige kerstdagen
en een gezond 2017!!
De Berken 11

Annemieke Meester
Koekangerdwarsdijk 2
(0522) 452021

WWW.MEESTERVOEDINGSADVIES.NL

Koekange
De Berken 11
De
Berken 11
Koekange

Koekange

Onderwerp jaarvergadering Belangenvereniging Koekange e.o.
In april 2017 houden wij weer de jaarlijkse vergadering van de belangenvereniging Koekange e.o.
Elk jaar komt hier een actueel onderwerp aan bod, waarover een presentatie
wordt gehouden.
Door de jaren heen zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest: inbraak
en preventie, glasvezel de Wolden en afgelopen jaar hebben wij ombudsvrouw, Irma van Beek, op bezoek gehad. Voor de aankomende vergadering
zouden wij graag van u, als inwoner van Koekange, willen weten wat voor
onderwerp u graag zou willen zien op onze jaarvergadering!
U kunt uw idee in de bus gooien bij Poulien Vos-Hester, Prins Bernhardlaan
35 of mail het naar poulien-vos@kpnmail.nl. Alvast bedankt voor uw input
en wij gaan ermee aan de slag!
Belangenvereniging Koekange e.o.

Agrarisch medewerker
Biedt zich aan via uitzendorganisatie Abiant (www.abiant.nl, vestiging
Beilen). Ervaring met tuinbouw, (biologische en gangbare) melkveehouderij en cultuurtechnisch loonwerk. Aantrekkelijk tarief.
Voor info: Herko Bunskoek, 06-34900850.
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Lammert van der Heide
uitvaartverzorger

voor wederzijds vertrouwen

Berghuizen 18
7961 LT Ruinerwold
Voor vragen over uitvaartzorg of het melden
van een overlijden kunt u bellen met:

0522 - 45 10 39
06 - 31 93 29 52

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen
o.a. voor Memento Mori Ruinerwold

lammert.v.d.heide@gmail.com
www.heidela.nl

Wanneer u een uitvaartverzekering heeft afgesloten bent u vrij in de keuze van een
uitvaartverzorger. Als u zelf kiest voor een uitvaartverzorger wordt het verzekerde
bedrag gewoon uitbetaald.
U mag zelf een uitvaartverzorger kiezen.
De afwikkeling met uw verzekering regelen wij
voor u. U hoeft deze maatschappij niet zelf te
bellen na een overlijden.
Wilt u uw uitvaart wensen vastleggen of een overzicht van de kosten van een uitvaart
weten, bel of mail ons en we komen vrijblijvend bij u langs.
Bij het melden van een overlijden heeft u direct contact – dus niet via een landelijk
meldnummer- met mensen die de plaatselijk situatie kennen en de taal van het
platteland spreken.
Persoonlijk contact met een uitvaartverzorger is bij het melden van een overlijden
erg belangrijk.
Deze informatie kunt u bij uw verzekeringspolis bewaren.
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Go ur m et
Steen grill

Sal ad e
LEKK ER M AKK ELIJ K!

Br aa ds lee

Simpel of apart?
thuis tafelen
begint bij…

Fijne Kerst
en een
Smakelijk
Nieuwjaar!

Rollade
Sm ul st ee n

De laatste
nieuwtjes?!

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

d.nl
www.slager-ar

Mmmmm lekker… makkelijk

12-uurs klaverjasmarathon
Op zaterdag 21 januari 2017 organiseren wij voor de derde keer een 12 uur
durende klaverjasmarathon.
We beginnen ‘s morgens om 10 uur tot ‘s avonds 10 uur. De kosten hiervoor
zijn 20 euro, dit is inclusief 2 maaltijden en inleg. De marathon wordt gehouden in dorpshuis ‘de Schakel’, Pr. Margrietlaan 1 te Koekange.
Lijkt het je leuk om een gezellige dag te kaarten geef je dan op voor 15 januari 2017. Opgaven kan bij Henriette 0620022468 of bij Gerdine 0681471610
of via marathonkaarten@gmail.com. We zien jullie graag op 21 januari.
Groet, Henriette en Gerdine

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

Wij wensen u

Fijne Feestdagen
en een
Kosterweg 6, 7949 AM Rogat
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Kleurrijk 2017

Nieuwsbrief
Bij RegioBank in de Wijk wordt u altijd geholpen door iemand die u kent!
Door het vertrek van ABN AMRO en
Rabobank zien we een explosieve groei van
nieuwe klanten bij RegioBank. Dit zijn
klanten die kiezen voor het gemak van een
bank in het dorp. Een bank zonder poespas,
persoonlijk contact en gewoon goede
producten!
Wie nu overstapt naar RegioBank,
ontvangt €50,- cadeau. Informeer eens
naar de mogelijkheden bij Helen
Hogenhorst of Hilco de Jonge. Overstappen
is helemaal niet lastig. Wij bij RegioBank
nemen voor u alles uit handen. Kom langs en wij regelen het voor u!

Onafhankelijk advies op het gebied van schade verzekeringen.
De Wolden Financiële dienstverlening is naast zelfstandig adviseur van RegioBank ook assurantie- en
financieel-advieskantoor. Klanten kunnen gratis hun verzekeringspakket door laten lichten. “In
gemeente Hardenberg en De Wolden, staan bijvoorbeeld prachtige twee onder één kappers. Bij
controles van de opstalverzekering door de schadespecialisten, bleek dat de eigenaren veel geld
kunnen besparen op hun verzekeringspremie. Met name klanten die hun verzekering via een bank
hebben lopen zijn over het algemeen erg duur verzekerd. En dat terwijl de dekking juist minder is.
Ook voor een motor- of autoverzekering kunt u bij ons goed terecht. Een eerlijke premie voor een
puike dekking”, aldus een enthousiaste Zwanet Webbink. Een advies is gratis. Bij ons betaalt u ook
géén maandelijkse bijdrage. De maatschappij betaalt ons uit de premie die men u in rekening brengt.
Daardoor volgen er geen onverwachte nota’s als we een schade voor u afhandelen! Wel zo
transparant, en een stuk voordeliger!

Onafhankelijk advies op het gebied van hypotheken
“Voor onafhankelijke hypotheekadvies kan men bij ons terecht. Onze zeer ervaren adviseurs
adviseren en sluiten hypotheken bij alle banken die er werkelijk toe doen. Bijvoorbeeld Munt, BLG,
ING, ABN Amro, ASR, Aegon, Obvion, Argenta, SNS, RegioBank enz, enz. Bij uw eigen bank heeft u
geen keus. Zij adviseren alleen hun eigen producten!”, aldus Henry Jansen. “Huizenkopers die
rechtstreeks bij een bank een hypotheek afsluiten krijgen helaas geen onafhankelijk advies. Naast
het afsluiten van de hypotheek zorgen we, indien gewenst, ook voor andere verzekeringen.
Bijvoorbeeld een passende overlijdensrisico verzekering. Bovendien helpen we onze klanten bij het
verkrijgen van de maandelijkse belastingteruggave. Ook de taxatie en de contacten met de notaris
worden door ons verzorgt. Klanten ervaren dit als zeer positief. Een huis koop je niet elke dag!”.

Ruinen

0522-47 25 28

De Wijk

0522-47 67 80

hypotheken@wolden.nl
hypotheken@wolden.nl

Zuidwolde

0528-37 05 92

hypotheken@wolden.nl
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HAIR
FASHION
KOEKANGE

Gesloten van 27 december
tot en met 31 december.
Vanaf 3 januari zijn wij er weer.
Hairfashion Koekange
wenst iedereen

fijne kerstdagen
en een goed 2017!

“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

Dorpsstraat 17, 7958 RK Koekange
0522 - 45 26 49

Landgoed “Welgelegen”
Vanuit Welgelegen
wensen wij een ieder

Fijne Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar!
Familie Bout
Prinsesseweg 8, 7958 RT Koekange
tel. 0522-451771 info@welgelegen.com
www.welgelegen.com
8

Kapsalon

Sonja
wenst iedereen

fijne kerstdagen
en een gezond en
goed gekapt 2017

Oud en nieuw feest Koekange
Lieve dorpsgenoten, Het einde van het jaar komt er weer aan! Dit willen we
graag weer net als vorig jaar samen met heel Koekange feestelijk afsluiten!!
Dit uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje.
De tent gaat open om 21.30 uur en zal ongeveer sluiten om 03.00 uur.
Er komt een tent op de parkeerplaats bij de KIA, Sportlaan 41. Uiteraard zal
er ook een gezellig stukje muziek aanwezig zijn.
Wij zullen rond middernacht ook een mooi stukje vuurwerk verzorgen. Voor
verdere informatie houdt facebook in de gaten.
Vriendelijke groeten, Team Oud&Nieuw Koekange

Landgoed Kerstdiner
Landgoed Welgelegen nodigt u uit voor een kerstdiner op vrijdag 23 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 twee verschillende vleesgerechten met aardappel en groente garnituren. 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 tevoren te reserveren.
Het kerstmenu wordt vooraf niet bekend gemaakt. Laat u verrassen. Er zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar.
www.welgelegen.com
Familie Bout

Bekendmaking prijswinnaar fotowedstrijd gemeentegids 2017
Begin januari 2017 verschijnt de nieuwe gemeentegids van gemeente
De Wolden. Voor deze editie van de gemeentegids was er een fotowedstrijd.
De winnende foto prijkt op de voorkant van de gemeentegids 2017.
Donderdag 15 december overhandigt burgemeester Roger de Groot de prijzen aan de winnaar van de fotowedstrijd en de nummers twee en drie.
Wethouder Mirjam Pauwels van cultuur: “We hebben ruim vijfentwintig
bruikbare beelden ontvangen. Daar zijn we heel blij mee. De winnende foto
geeft een prachtig beeld weer, spectaculair en een goed getimede foto.” Ook
negen andere inzendingen worden gebruikt voor de gemeentegids.
De jury bestaat uit burgemeester Roger de Groot, wethouder Mirjam Pauwels
en een medewerker van team communicatie.
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Autobedrijf en
Tankstation

DE BOO

Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220

Wij wensen iedereen
gezellige dagen
en een
heel gelukkig,
gezond 2017 toe.
Dorpsstraat 63, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406
www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

Wij wensen
iedereen

Fijne Feestdagen
en een

Gelukkig en
Gezond 2017!
Wim, Janet, Esmé en Twan

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231
www.kuiper-koekange.nl

Wij wensen u

Prettige Kerstdagen
en een

Gezond 2017
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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

Voor een betere wereld
Inzameling ansichtkaarten, geboortekaarten, postzegels, mobieltjes,
inktpatronen, buitenlands geld
Ansichtkaarten en postzegels worden al jarenlang ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de
postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale
beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op
beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats. Niet alle
kaarten zijn even gewild. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene
kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel.
Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele
kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud
papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck,
Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard
zijn. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via een
inzamelprogramma ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons
of cartridges een vergoeding. Ook kunt u buitenlands geld en al het oude
Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. Die worden verkocht aan banken, handelaars en verzamelaars.
In de Protestantse Kerk en bij SPAR KOETSIER staat een speciale box, waarin
dit alles gedaan kan worden. Jaarlijks levert dit ongeveer € 25.000,- op. Echt
de moeite waard dus! De grootste opbrengst wordt zichtbaar in levens van
mensen. Met deze opbrengst van voor ons waardeloos materiaal kan Kerk in
Actie mensen ondersteunen hun leven waardevol te leven.
Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.kerkinactie.nl/kom-inactie/acties/organiseer-een-inzamelingsactie
Van harte aanbevolen!
Anke van Vuuren

STICHTING DORPSHUIS

l

D

hake
c
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e

Denk met een glimlach terug aan 2016
Kijk hoopvol en positief naar 2017
Dorpshuis de Schakel
wenst iedereen veel geluk
in grote én in kleine dingen.
Geniet van de feestdagen
en tot gauw in het nieuwe jaar.
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*Exclusief betaald en uit te keren statiegeld en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, slijterijartikelen, zuigelingenvoeding 0-6 maanden, geneesmiddelen, services.)

12

Mijlpaal
Wat is het toch hartverwarmend om in mijn woonomgeving zoveel feestelijks
te vernemen of zelfs van nabij te mogen meemaken op uitnodiging. Vooral
als het je persoonlijk niet meer is gegeven gezien de nog amper aanwezige
eigen familiekring. Wellicht daarom ook dat het mij zo opvalt wat een leeftijd van 97 en 92 en 88 betekent in feite (om een paar verjaardagen over
2016 op te sommen van wat buren). Laat staan een 50-jarige huwelijksdag
onlangs tussen Henk en Femmie Boers (daar waar de teller van mijn adoptie
ouders ooit bij 43 stopte). Maar dat ik 60 jaar getrouwd voorbij zag komen
in de straat is pas echt een mijlpaal te noemen. Dat is mijn eigen leeftijd in
jaren geteld. Wat heb je gezamenlijk als echtpaar dan wel niet beleefd in die
tijd vroeg ik mij af. Heel veel goeds denk ik, anders komt dit getal 60 niet
boven je voordeur te hangen. Fijn ook dat Jans en Jantje Keizer-de Vries deze
jubileumdag in het bijzijn van hun 3 kinderen kon vieren. Zelfs burgervader
Roger de Groot maakte namens de gemeente
rond theetijd zijn opwachting en zag een
uurtje gezelligheid zo omvliegen. De feestkoek is trouwens nog niet op, want komend
weekend is er nog een besloten feest voor de
voltallige familie inclusief de 9 kleinkinderen
en 1 achterkleinkind als ook voor genodigden. Ik waardeer het om daar bij aanwezig te
mogen zijn. Aan het diamanten paar tot slot
de wens uitgesproken dat er nog vele jaren
van samenzijn mogen volgen.
Met hartelijke groet, buurman Wout
06-12-2016:
Gefeliciteerd Jans en Jantje
Al 60 jaar samen

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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Nu

Winterschilderkorting
info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10, Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof
NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE

en
estdag aar
e
f
e
g
i
t
u pret
nieuwj
Wenst en gelukkig
en e

JW Slomp
De Berken 15
7958 VB Koekange
06 13166412
info@SLOMPbouwwerken.nl
SLOMPbouwwerken.nl
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Prettige Feestdagen
en een Groen 2017
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277
0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Nieuwe activiteiten bij Welkom ZZWD in Hof van Koekange
Op maandag 28 november startte Johanna ter Haar, coördinerend begeleider
van Welkom ZZWD in het Hof van Koekange, met een nieuwe maandelijkse
kookactiviteit. Iedere 4e maandag van de maand wordt er tussen de middag
gezamenlijk gekookt, er wordt dan met elkaar een maaltijd bereid bestaande
uit drie gangen. Vindt u het fijn om met anderen samen te eten en lijkt het
u leuk om hieraan deel te nemen? U bent van harte welkom, ook als vrijwilliger!
Johanna ter Haar: “Samen eten doet goed, het bevordert de eetlust, wat weer
bijdraagt aan lichamelijke, mentale en sociale gezondheid. Veel ouderen
eten alleen en komen minder in beweging, dit is een mooie combinatie om
anderen buitenshuis te ontmoeten. Bij Welkom kijken we naar een zinvolle
dagbesteding voor onze klanten, waar men zich prettig bij voelt.”
Daarnaast wordt iedere 2e maandag van de maand
een activiteit
Dorpsstraat
63 voor jong
en oud georganiseerd. Op 10 oktober van dit jaar is het project ‘Jong en
7958 RM Koekange
Wijs’ in Koekange officieel van start gegaan. Jong en Wijs verbindt jong en
0522-451406
oud door middel van sport en cultuur. EnerzijdsTel.
vermindert
dit project de
eenzaamheid bij ouderen en anderzijds leert het de jeugd bepaalde normen
en waarden. Naast sport en cultuur wordt ook het thema gezondheid aan
www.kapsalonanneke.nl
het project toegevoegd. Chantal Jurjens, directrice van OBS de Rozebottel
info@kapsalonanneke.nl
geeft aan: “Bewegen, participeren, gezond eten
en het hebben van sociale
contacten zijn voor elke doelgroep belangrijk. We vinden het daarom erg
waardevol om de samenwerking met ’t Hof van Koekange op deze manier te
versterken.” Wilt u er een volgende keer bij zijn? Johanna ter Haar vertelt u
graag wat de volgende activiteit zal zijn.
Wat gebeurt er nog meer?
Johanna ter Haar: Mensen zijn bij ons aan het goede adres als ze creatief
bezig willen zijn bijvoorbeeld met schilderen of kaarten maken. Ook wie
graag een spel speelt zoals klaverjassen, jokeren of rummikub kan hier
terecht. Op de eerste maandag en 3e dinsdag van de maand kan men traditiegetrouw meedoen aan de bingo. Welkom ZZWD in het Hof van Koekange
is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag via tel.nr.
0522-851950 van 9-16 uur.

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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Bouwservice Kuik

• 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

Voor de kerst hebben wij

heerlijke kerststollen groot/klein,
krentewegge, rozijnewegge,
suikerbroden,
diverse soorten kerstkoeken
van de ambachtelijke bakker met zorg bereid!!

Wij wensen iedereen

fijne feestdagen
2017 toe

en een gezond

op de minimarkt in Koekange
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Voor al uw
timmerwerk
en onderhoud

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

VOLMACHT | LEVENSTESTAMENT?

  

  
  

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
Kloofmachines
Bouwverlichting Aggregaten


  

Bouwverlichting
BouwverlichtingAggregaten
Aggregaten
Een feestje?

GOED ,INTEGER EN VOORDELIG GEREGELD

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

altijd scherp!
Wij wensen u fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar !
T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.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!
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!

Speeltuinvereniging De Hommel-Koekange
Dag Hommels!
Binnenkort is het alweer kerstvakantie. We hebben de volgende activiteiten
voor jullie:
Alle Hommels die minimaal diploma A hebben, mogen vrijdag 6 januari
discozwemmen in Staphorst. Om 18.30 uur vertrekken we vanaf de Prins
Bernhardlaan. Om 21.00 uur is het tijd om af te drogen en vervolgens gaan
we weer naar Koekange.
Logés kunnen mee tegen betaling van € 3,-. Dit graag vermelden bij de
opgave. Ouders, let op: uw kind moet vertrouwd zijn in het water en minimaal diploma A hebben. Indien gewenst kunt u mee zwemmen (entree dan
zelf betalen).
Voor alle Hommels die nog GEEN zwemdiploma hebben worden er op woensdag 4 januari filmpjes gedraaid in het dorpshuis. Het begint om 10.00 uur en
om 11.30 uur kunnen ze weer opgehaald worden. Voor drinken en lekkers
wordt gezorgd!
Graag aanmelden vóór maandag 2 januari op svdehommel@hotmail.com.
Graag ook aangeven wie er rijdt op vrijdag met het zwemmen.
Graag tot dan!
Groeten van Het bestuur van Speeltuinvereniging de Hommel
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Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Rond de tafel gesprek 9 november 2016
Op woensdagavond 9 november werd het derde Rond de tafelgesprek
in Koekange gehouden op uitnodiging van Welzijn De Wolden en de
Belangenvereniging Koekange e.o. Wensen die benoemd zijn tijdens het eerste en tweede Rond de tafel gesprek beginnen werkelijkheid te worden zo
bleek uit de reactie van de aanwezigen. Een groot aantal wensen zijn door
enthousiaste dorpsbewoners opgepakt en verder uitgewerkt.
Bijvoorbeeld het ‘kunstgrasproject’ voor Voetbalvereniging Vitesse 63.
Inmiddels zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente. Ook
de gemeente is enthousiast over het initiatief. Voor de woningbouw op het
oude KIA veld zijn, na een oproep in de Koegang, veel reacties binnengekomen. Inmiddels zijn door de gemeente al de eerste schetsen van het plan
getoond aan de geïnteresseerden. De Baalderborg merkt dat de bewoners
steeds meer integreren in de directe omgeving. Het maken van een goede
binding met het dorp wil de Baalderborg nog verder uitbouwen. Hiertoe is
een teamleider aangesteld die zich in gaat zetten voor o.a. het maatjesproject van de Baalderborg.
Er zijn ook nieuwe wensen naar voren gekomen; bijvoorbeeld de vraag hoe
nieuwe Nederlanders kunnen integreren in het dorp. Onderzocht wordt of
een verbinding gemaakt kan worden met de Baalderborg. Verder kan de
speeltuin in Koekange wel een opknapbeurt gebruiken. Hiervoor zal een
totaalplan opgesteld moeten worden. Welzijn de Wolden wil hierbij ondersteunen.
De ideeën en wensen zijn van en voor de inwoners van Koekange. De
Belangenvereniging en Welzijn de Wolden merken dat deze bijeenkomsten
helpen om de juiste contacten te leggen. Samen krijg je dingen voor elkaar.
Het was wederom een interessant overleg waar contacten worden gelegd
en kennis wordt gedeeld. Op 8 maart a.s. (datum onder voorbehoud) zal
voor de vierde keer een Rond de tafel gesprek georganiseerd worden. In de
tussentijd wensen wij een ieder succes met het verder uitwerken van alle
initiatieven. Koekange is actief en zorgzaam zo blijkt maar weer.
Welzijn De Wolden en de Belangenvereniging Koekange en omgeving
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K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

  

Dorpsstraat 33

  

Koekange

Tel. 0522-451252

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

  

5-15-*4

Voor  uw    

Prettige Kerstdagen
binnen-‐  en  buitenschilderwerk  

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

en een
wandafwerking  
plaatsen  van  isolerende  beglazing  
Kleurrijk 2017
  
vraag  vrijblijvend  prijsopgave  
6%  b.t.w.  tarief  

Voetverzorging
Bodysugaring
Voetmassage
Gelpolish

06-‐12362374  
  schilders@koekange.com  

10-‐11-‐2016  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

     
    
  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
15% korting op alle behandelingen
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
Bel  gerust!  
Bel  gerust!  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
  
  
Bel  gerust!  
Als je een
vervolgafspraak
maakt voor in de
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
   krijg je nogmaals
maand
januari, dan

Decembermaand Actie!

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
15% korting!!
Bel  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
nu alvast voor een afspraak! VOL=VOL!!

Cadeaubon ook mogelijk vanaf €10,00

  

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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Slijterij
De Brouwmeester
Decemberaanbiedingen:
Vanaf 21 december
tot en met
31 december 2016
hebben wij verschillende aanbiedingen
in ons slijterij assortiment
Let op op = op

Wij wensen U fijne feestdagen
en een gezond 2017
Fam. Hofsteenge
Stationsweg 1
0522-451887
www.debrouwmeester.nl
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Midwinterhoorn Winterwandeling door het Reestdal
Op zondag 18 december klinken tussen 12.00 en 15.00 uur de midwinterhoorns vanaf bezoekerscentrum De Wheem door het Reestdal. De
Ekelbloazers uit Zuidwolde blazen op 2 locaties op de midwinterhoorn en
laten je genieten van deze eeuwenoude traditie. Je kunt zelf een van de
prachtige routes van 3, 5, 7 of 9 kilometer via het wandelnetwerk uitkiezen,
die allen starten bij Bezoekerscentrum De Wheem.
Winterse kost om warm te worden
Juist in de winter als de natuur in winterrust is, is het heerlijk wandelen.
De roep van de midwinterhoornblazers tijdens je wandeling en warme chocolademelk of een kop snert na afloop zijn ingrediënten om er een meer
dan sfeervolle middag van te maken. Voor of na je wandeling kun je bij De
Wheem genieten van een heerlijke kop erwtensoep met roggebrood met
spek of een lekker glas Glühwein.
De Wheem in kerstsfeer
Bezoekerscentrum De Wheem is op zondag 18 december geopend vanaf
12.00 tot 17.00 uur. De vrijwilligers van Landschap Overijssel verwelkomen
u graag in de aangename Gelagkamer om te genieten van een warme versnapering na de winterse wandeling. Voor de kinderen is er het spannende
Speelnatuurpad gelegen achter het Bezoekerscentrum.

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
- onderhoud en reparatie
van alle merken auto’s
- aircoservice
Autobedrijf Slagter
wenst iedereen

Fijne Kerstdagen
en een

Goed 2017!

Dorpsstraat 17
7958 RK Koekange
T. 0522 451748
F. 0522 452687
E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl
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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

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

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
10 kleine pakjes hooi, Berghuizen
mail: ankobroekema@gmail.com of 0651934547
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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Wij wensen buren, vrienden en kennissen
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
Egbert en Hennie Warnders

Let op!
Dit is de laatste Koegang van 2016. De volgende Koegang verschijnt op
4 januari 2017.
De redactie

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.
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.

Wij wensen u

Bouwbedrijf KRALE
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

Fijne Feestdagen
en een

gelukkig en gezond
nieuwjaar
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Agenda
14
16
17
18

dec. De Koegang nr. 24 - laatste Koegang van 2016
dec. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
dec. Concert Camelia Quartet; org. CCK - Koekanger kerk - 20.00 uur
dec.	Winterwandeling Reestdal - start Bezoekerscentrum De Wheem tussen
12.00 en 15.00 uur
18 dec.	
Midwinterviering. Verrassingstocht op het Struunpad - 16.00-20.00
uur vanaf de Veldhoek, Koekangerveld
21 dec. Landgoed Kerstdiner - Landgoed Welgelegen
23 dec. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - Let op andere datum
23 dec. Landgoed Kerstdiner - Landgoed Welgelegen
24 dec. Kerstnachtdienst - kerk Koekange - 21.45 uur
28 dec. Klaverjasmarathon - Dorpshuis Berghuizen - aanvang 10 uur
30 dec. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
3 jan. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
7 jan. Klaverjasmarathon Vitesse’63 - aanvang 9.30 uur
13 jan. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
14 jan. Training Kangoeroeclub KV KIA - dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
14 jan. Nieuwjaarsreceptie Vitesse’63 - kantine - 17.00 uur
21 jan. 12-uurs klaverjasmarathon - De Schakel - 10.00 uur
24 jan. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
27 jan.	Toneel De Morgenstond - dorpshuis De Schakel - basisschoolkinderen,
aanvang 19.30 uur
27 jan. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
27 jan. Verhalen rond de kachel - landgoed Welgelegen
28 jan.	Toneel De Morgenstond - dorpshuis De Schakel - middagvoorstelling
14.00 uur; avondvoorstelling 20.00 uur
4 feb. Amsterdamse Avond - Pitch en Putt Koekange - vanaf 21.00 uur
10 feb. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
11 feb. Training Kangoeroeclub KV KIA - dorpshuis de Schakel 10.00-11.00 uur
14 feb. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
24 feb. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
24 feb. Verhalen rond de kachel - landgoed Welgelegen
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
4 januari 2017
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 29 december 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

