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De Ondernemersvereniging Koekange organiseerde op 9 maart 
een informatieavond over het Ondernemersfonds De Wolden
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
20 maart 11.00 uur Ds. Basoski Groningen
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk 
25 maart 19.30 uur Ds vd Wetering Tuk Goede vrijdag
27 maart 11.00 uur Ds. v. Rijswijk  1e paasdag
 15.30 uur Ds. Kruidhof Nieuwleusen

Gereformeerde kerk, Berghuizen
20 maart 10.00 uur Ds. J.W. Muis  palmzondag
24 maart 19.30 uur Ds. J.W. Muis  witte donderdag
25 maart 19.30 uur Ds. J.W. Muis  goede vrijdag
27 maart 10.00 uur Ds. J.W. Muis  pasen

Protestantse Gemeente Koekange
20 maart 9.30 uur Ds. L.J. Oomkes Meppel 6e zon. 40 dgn Palmp.
24 maart  19.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf HA Witte Donderdag
25 maart 19.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf In de Venehof  
    Goede Vrijdag
27 maart 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf PASEN

Kerkdiensten

Vespers in de Veertigdagentijd
Koekange, IJhorst/De Wijk, Berghuizen en Ruinerwold - 19.00 uur.

6e zondag Veertigdagentijd
Zondag 20 maart    Hervormde kerk, Blijdenstein
Aan het kruis ( Lk. 23:32-37)   Ds. R. Kloosterziel
‘Vader, vergeef het hun….’

Pasen 27 maart in de kerk van Koekange

Op Paasmorgen - zondag 27 maart - vieren we in de protestantse kerk in 
Koekange samen met gospelgroep Testimony to the Lord de verrijzenis van 
onze Heer. 
De dienst begint om 9.30 uur. Jong en oud is welkom. Voor de allerkleinsten 
is oppas in de Venehof. U/je bent van harte welkom! 
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur aaseters
Het schrijven van een column zoals deze lijkt vrij eenvoudig. Zet ongeveer 
350 woorden achter elkaar en klaar is Kees. Zo simpel is het natuurlijk niet. De 
volgorde van de woorden is uiteraard belangrijk, anders staan er onbegrijpelijke 
zinnen. Verder dient het onderwerp elke keer te wijzigen, anders is het een een-
tonig bedoening. Tot slot moet het luchtig zijn, zonder te veel feiten. Alhoewel 
soms zijn meerdere feitjes nodig, bijvoorbeeld bij een onbekend onderwerp. 
Immers iedereen weet wel hoe een ekster of een vos eruit zijn, bij een grauwe 
aaskortschild of een spiegelkever is dat wat anders.
De hierboven genoemde dieren hebben een opvallende gemeenschappelijke 
eigenschap. Alle vier zijn aaseters en zijn op enig ogenblik te vinden bij de 
overblijfsels van een dood dier. Niet alleen bij het lijkje van een muis of egel, 
maar ook bij de kadavers van grote zoogdieren, zoals reeën, edelherten of wilde 
zwijnen.
Bij de term aaseters gaan de gedachten vaak uit naar de grote Afrikaanse savan-
nes, waar aasgieren en hyena’s zich te goed doen aan kadavers. Niet aan bij-
voorbeeld het Drents-Friese Wold, het grootste aaneengesloten bos van Noord-
Nederland. Daar ontbreken zowel de kadavers van bijvoorbeeld wildebeesten 
of olifanten alsook de aasgieren en hyena’s. Daar komen echter wel reeën voor, 
waarvan sommige gestorven exemplaren onvindbaar zijn voor de mens en dus 
blijven liggen. Maar niet onvindbaar voor de in Nederland voorkomende aas-
eters. Dat zijn er veel meer dan de vier hierboven genoemde soorten. 
Volgens de brochure “Dood doet leven” van ARK Natuurontwikkeling zijn er vele 
honderden soorten aaseters op grote kadavers. ARK Natuurontwikkeling is een 
instantie, die werkt aan uitgestrekte, robuuste en dynamische natuurgebieden, 
waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Daar past het laten liggen 
van een groot kadaver natuurlijk ook bij. Vooralsnog alleen de resten van reeën, 
edelherten of wilde zwijnen. In Nederland bestaat namelijk een destructiever-
plichting voor landbouwhuisdieren. Daar vallen de speciale paarden-, runder- en 
schapenrassen ook onder, die tegenwoordig in natuurgebieden grazen. Met 
uitzondering van de rassen die in de Oostvaardersplassen en de Veluwezoom 
een natuurlijke dood sterven.

Paul Mentink (paul@paulmentink.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

Steenberger Esweg 31  |  Zuidwolde
t. (0528) - 362 889  |  m. 06 - 285 40 845
e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl 

Cursus Keramiek
voor iedereen die het leuk lijkt om met klei te werken! 

Gevorderd of nog nooit iets gedaan met klei? Iedereen is welkom. 
Ik zal u begeleiden bij het uitvoeren van uw eigen ideeën of ideeën aandragen 
als u daar behoefte aan heeft. 
We gaan gezellig samen werken in een ongedwongen sfeer. Iedereen gaat 
met een mooi resultaat naar huis. De cursus bestaat uit 10 lessen. 
Kosten € 120.- incl. stoken, excl. klei en glazuur.
Start Cursussen: Ochtendcursus: dinsdagochtend 29 maart, 9.30-11.30 uur.  
 Avondcursus: donderdagavond 31 maart, 19.30-21.30 uur.
Voor opgave of info: 06-20212848 of mail naar Keramiek@ciscadejager.nl.

Hartelijke groetjes, Cisca de Jager, Eggeweg 37 Koekange

Bedankt

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten, telefoontjes, en 
verdere attenties, ontvangen bij mijn ziekenhuisopnames en thuis.

M. Oldejans-Kreuze
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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

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange

Tel. 0522-451406

www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

‘Rond de tafel’ op 30 maart in dorpshuis De Schakel
Op woensdag 30 maart wordt voor de tweede maal een rond de tafel gesprek 
georganiseerd door Welzijn de Wolden en de Belangenvereniging Koekange 
en omgeving. De Belangenvereniging heeft  in de periode 2009-2010 de 
dorpsvisie ontwikkeld. Dat is alweer goed 5 jaar geleden. Ondertussen is 
Koekange veranderd, maar ook onze gemeente De Wolden. 
In het verlengde van de dorpsvisies is door de gemeente een fonds ingesteld 
“Initiatiefrijk De Wolden”. Het fonds heeft geld beschikbaar voor burgerini-
tiatieven.
De Belangenvereniging is reeds enige tijd in gesprek met buurtteam mede-
werkers van Welzijn de Wolden om samen met het dorp “Rond de tafel” te 
gaan. Op 3 november heeft een eerste rond de tafel gesprek plaatsgevon-
den. Die avond hebben we vooral gebrainstormd. Het doel van deze tweede 
avond is om met het dorp te kijken of er nog meer onvervulde wensen, 
tekortkomingen of kansen zijn die van Koekange meer aandacht zouden 
mogen krijgen. En vervolgens ook afspraken te maken hoe we gezamenlijk 
met het dorp doelen kunnen bereiken. Uiteraard kijken we ook terug op het 
gesprek van 3 november. 
Op  woensdag 30 maart zal het Rond de tafel gesprek plaatsvinden in dorps-
huis De Schakel. De zaal is open vanaf 19.45 uur.
Koekange krijgt energie van inwoners die iets willen toevoegen aan 
de gemeenschap.

Belangenvereniging Koekange e.o. en Welzijn De Wolden
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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

    
                
                

               
               
               
               

               
                 
 

              Openingsti jden: 
 

    Woensdag   09.00-16.30 
           Donderdag  09.00-21.00
           Vrijdag       09.00-21.00
           Zaterdag     09.00-12.00

   
 
         
 
 

 
 

 
 
 
 

           

Weerwilleweg 1         Koekange
info@garage-gritter.nl         T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

•	In-	en	verkoop
•	Onderhoud
•	Reparatie

Neem	eens	een
	kijkje	op

onze	website	vo
or	een

groot aantal occasions!

•	Airco	service
•	Automatische	
	 transmissie	spoelen

Wandeltocht van schakel tot schakel

Voor de 3e keer organiseert dorpshuis de Schakel de wandeltocht van scha-
kel tot schakel.
Deze wordt gehouden op zaterdag 21 mei 2016 en de afstanden die gelopen 
kunnen worden zijn 10, 20, 30 km. Er kan gestart worden vanaf 8.00 uur.
De start en finish is vanaf de hoofdingang van dorpshuis.
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De Wolden onder voorwaarden akkoord met komst azc

Er komt een asielzoekerscentrum (azc) in gemeente De Wolden. Het college 
van B&W gaat onder voorwaarden akkoord met het vestigen van een azc in
recreatiecentrum Van Harte. Het COA kan nu aan de slag met het uitwerken 
van de plannen en het aanvragen van de vergunningen. Er worden maximaal
314 vluchtelingen opgevangen.
Het college heeft met het advies van de overleggroep, gesprekken met inwo-
ners, een motie van de gemeenteraad en schriftelijke reacties het definitieve 
besluit genomen.
Burgemeester Roger de Groot: “We hebben de afgelopen weken veel gesprek-
ken gevoerd met inwoners van De Wolden over de mogelijke komst van 
een azc. Het houdt de gemoederen flink bezig. Er zijn veel vragen, zorgen 
en reacties over de locatie, veiligheid en onderwijs. Hier hebben wij naar 
geluisterd en we hebben dit verwerkt in voorwaarden die we stellen aan de 
komst van het azc. Ook de komende tijd willen we in gesprek blijven met 
omwonenden en de beide dorpsbelangen.”

Voorwaarden
Eén van de voorwaarden is dat het azc bij de komst van de eerste vluchtelin-
gen een volwaardig azc is met 24 uur per dag beveiliging en professionele 
begeleiding. Ook moet er een veiligheidsplan komen met aandacht voor de 
omgeving rondom het azc.
Daarnaast moet het COA zich zoveel mogelijk inspannen om gezinnen te 
huisvesten. De telefonische bereikbaarheid in de omgeving moet verbe-
teren. Er moet openbaar vervoer komen van en naar het azc. En langs de 
Echtenseweg tussen Ruinen en Echten moet een voet- en fietspad komen. 
Alle voorwaarden die door het college zijn gesteld staan op dewolden.nl/
vluchtelingen.

COA aan zet
Nu het college onder voorwaarden akkoord is met het vestigen van een azc 
kan het COA verder met het uitwerken van de plannen en het aanvragen 
van vergunningen. Het COA heeft twee omgevingsvergunningen nodig. De 
eerste vergunning is nodig om de huidige bebouwing in gebruik te nemen 
voor 186 vluchtelingen. De tweede omgevingsvergunning is nodig om uit te 
breiden zodat er ruimte is voor maximaal 314 vluchtelingen. Het is nu nog 
niet bekend wanneer de eerste vluchtelingen worden opgevangen.

Nieuwsbrief
De inwoners van Ruinen, Echten en het tussengelegen gebied hebben don-
derdag 10 maart een nieuwsbrief ontvangen. Deze kunt u ook lezen op 
dewolden.nl/vluchtelingen.
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“Ik help 
   u graag bij 
   een goed 

     afscheid.”
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben 
uitvaartverzorger voor Yarden in Meppel 
en omstreken. Uit ervaring weet ik dat een 
betekenisvolle manier van afscheid nemen 
helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun 
en inspireer ik u bij het organiseren van een 
begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 
0522 251939.

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. 
Wilt u een overlijden melden? Bel dan 
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

Ledenvergadering van de Historische Vereniging de Wijk- 
Koekange

In het dorpshuis ‘De Schakel’ in Koekange is op woensdagavond 23 maart 
2016 om 20.00 uur een ledenvergadering van de Historische Vereniging de 
Wijk-Koekange. 
Na de pauze om ongeveer 20.30 uur laat de vereniging een dorpsfilm zien 
die de heren G.J. Bos en A.G. Dekker in de jaren 2003-2005 gemaakt hebben.
Een ieder is van harte welkom.
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Met aandacht bereid voor u! 

 

7 dagen per week vers uit eigen keuken 

 Stel zelf uw warme maaltijd samen 

Meer informatie of eerst een keer proeven?   
Dwingeloo, De Weyert, tel.nr. 088-9684028 
Havelte, De Molenhof, tel.nr. 088-9684048 
Ruinen, locatie Jan Wierengaweg, tel.nr. 088-9684067 

 Weer woensdag gehaktdag?   
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis ! 

Ook koelvers! 

www.zzwd.nl 

Maaltijdservice Thuis 

childersbedrijf

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

SCHILDERWERK - GLAS - BEHANG

Lenteconcert De Bergklanken
 
In de natuur is het voorjaar van 2016 anderhalve maand eerder begonnen. 
Ook de fanfare en het melodisch slagwerkensemble van De Bergklanken zijn 
al druk bezig om hun lentemuziek te laten ontluiken. Er wordt druk gerepe-
teerd om een gevarieerd boeket aan muziek voor u samen te stellen. 
Komt u kijken en luisteren hoe de stukken ontspruiten? 
U bent van harte welkom op zaterdag 2 april in Sporthal Buddingehof in 
Ruinerwold. Aanvang 19.45 uur. Toegang is gratis!
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Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange
Paaseieren zoeken 

Maandag 28 maart, tweede Paasdag, organiseert Speeltuinvereniging De 
Hommel weer het traditionele paaseieren zoeken op de speelweide in 
Echten. Het festijn begint om 10:30 uur. In de tijd dat de kinderen eieren 
zoeken, kunnen de ouders een rondje klootschieten. U vindt de speelweide 
als volgt: U rijdt door Echten, het spoor over en na ongeveer 1,5 km gaat 
u linksaf het bos in. Na ongeveer 100 m aan de linkerkant is er een kleine 
speelweide.
Opgave is niet nodig.
Kom allemaal, de koffie en thee staan klaar met wat lekkers. Voor de kinde-
ren is er ranja. Zoals altijd kunnen de kinderen ook nu weer mooie/lekkere 
prijzen winnen!

Groeten van het bestuur van Speeltuinvereniging De Hommel

Volleyballers gezocht!
(WIJHKO-recreanten)

Iedere maandagavond spelen wij van 20.15 tot 21.30 uur een gezellig potje 
volleybal in de sporthal van De Wijk. De deelnemers komen uit Koekange, 
De Wijk, IJhorst en Nijeveen. Onze groep bestaat uit dames en heren van 40 
tot 70 jaar.
We kunnen er wel wat mensen bij gebruiken, vandaar deze oproep. Is recre-
antenvolleybal iets voor jou? Kijken mag altijd en meedoen is drie keer gratis.
Meer info bij Cees van Rheenen, trainer. Tel. 0522 – 452957 en bij Nico 
Klumpers 0522-451754, nicoklumpers@hotmail.com.

Noordeinde 9, Meppel
T  0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

24/7 Bereikbaar
U bent welkom, waar u ook verzekerd bent 

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
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Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
  

 

 

  

 

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59  

7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

 
  
  



EMS Handel & Verhuur 
 

Voor informatie kunt u contact opnemen 
met ons via onderstaande gegevens. 
Wij zijn u graag van dienst!

Een feestje? 
Wij verhuren ook:
- Partytenten
- Lichtmasten
- Dranghekken
- (sta)tafels en banken
- Terrasheaters
- Toiletwagens
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Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  
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voor meer informatie! 
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EMS Handel & Verhuur 
  

 

 

  

  

Voor het huren of kopen van machines kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande 

gegevens: 

 

Christiaan Ems 

Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange  

Tel.: 06 212 187 58 

 

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl  

voor meer informatie! 

Mobiele badkamer  Bouwmachines 
Aanhangwagens   Kloofmachines 
Bouwverlichting   Aggregaten 

 
 
  

EMS Handel & Verhuur 
  

 

 

  

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip 
in de wijde omgeving

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08:00-12:00 uur 
 13:00-18:00 uur
Vrijdag 08:00-12:00 uur 
 13:00-21:00 uur
Zaterdag 08:00-17:00 uur

De Berken 11
Koekange

zonne-energie

op de minimarkt in Koekange

Grote krenten of rozijnen-
wegge
1900 gram, van 6.95 nu 595

10 appelkruimelrondo’s of 
appelpencees 
van 4.95 nu 395

Voor pasen heerlijke paasbroden met aman-
delspijs, suikerbrood, paaskoeken enz.

Deze week in de aanbieding



12

Fotograaf Paul Mentink en 
Janny Spijkerman van Weidevogelbescherming Avereest
Landschap Overijssel brengt dubbele expositie in De Wheem

Van zondag 6 maart tot en met eind mei 2016 exposeren Weidevogel-
bescherming Avereest en fotograaf Paul Mentink respectievelijk op de deel 
en in de gelagkamer van Bezoekerscentrum De Wheem. Met foto’s en een 
levensecht broedgebied toont Weidevogelbescherming Avereest de schoon-
heid en kwetsbaarheid van weidevogels. Vanuit zijn visie ‘fotograferen is 
de kunst van het weglaten’ legt Paul Mentink met een sterk oog voor detail 
voornamelijk organische materialen als planten en hout in bij voorkeur regel-
matige patronen en een goede kleurverdeling vast.
Als bioloog - hij studeerde van 1975 
tot 1983 biologie in Wageningen - leer-
de Paul Mentink naar allerlei details 
van planten en dieren kijken. Zijn oog 
voor detail is dan ook in iedere foto 
terug te vinden. Zijn jeugdjaren in de 
Noordoostpolder vol rechte wegen en 
kavels vormden zijn voorliefde voor 
regelmatige patronen. Het simpele feit 
dat mensen kleuren kunnen waarne-
men, deden hem in zijn beginjaren als 
fotograaf overstappen van zwart-wit 
naar kleur. Kleur die hij soms met verschillende gekleurde lichten als extra 
dimensie aan zijn foto’s toevoegt. In zijn werk laat Paul Mentink zich graag 
inspireren door fotografen als Flip de Nooyer, Edward Burtynsky, Klaus 
Leidorf en Gregory Crewdson. Meer informatie én foto’s zijn te vinden op 
www.paulmentink.nl.
Prachtige foto’s - In het verlengde van het ‘Jaar van de Kievit’ geeft de 
expositie van Janny Spijkerman van Weidevogelbescherming Avereest een 
goede indruk van de bedreiging, bescherming en schoonheid van weidevo-
gels. Prachtige foto’s en een levensecht broedgebied tonen de inspanningen 
van weidevogelbeschermers én agrariërs om bedreiging in de vorm van 
onder andere predatie - het fenomeen, waarbij vogels en zoogdieren die 
eieren en kuikens van weidevogels opeten - proberen af te wenden. Beide 
exposities zijn de komende weken te bewonderen in Bezoekerscentrum De 
Wheem, tot en met april iedere zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur, 
vanaf mei ook iedere zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Waardevol Overijssel - Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor 
mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na 
ons. Landschap Overijssel beschermt de natuur en het landschap in Overijssel al meer dan 
tachtig jaar. In haar eigen 54 natuurterreinen, maar ook bij en met andere grondeigenaren. 
Dit doet zij samen met ruim 9.500 donateurs, bijna 50 Overijsselse bedrijven en ruim 
7.000 vrijwilligers. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap 
te beleven op www.landschapoverijssel.nl.
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Open huis! 

2 april 
Van 11:00-15:00 uur staat er een 

drankje voor u klaar 

Familie Keuning 

Kosterweg 6 Rogat 
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Te koop,  gevonden e .d .

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en 
aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. 
Tel. 06 23 14 52 60.

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

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

(voor particulieren)

Landgoed diner

Voor 2016 hebben we de data gepland voor het Landgoed diner, zie onze 
activiteitenkalender op www.welgelegen.com. Ook dit jaar zal de tuin ons 
weer inspireren. Het tuin plan ligt klaar en de eerste zaadjes gaan binnenkort 
de grond in. Wij nodigen u dan ook graag uit voor ons Landgoed diner. De 
diners worden bereid met zoveel mogelijk producten uit eigen tuin en lokale 
producten.
U kunt kiezen uit 2 voorgerechten, 2 hoofdgerechten en 2 nagerechten. 
Als afsluiting wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. Het menu kost  
€ 20,- p.p. exclusief de drankjes.
U dient uiterlijk twee dagen van te voren te reserveren en uw menukeuze 
bekend te maken. Tien dagen voorafgaand aan het diner wordt het menu op 
de website bekend gemaakt. Onze eerste volgende Landgoed diners staan 
gepland op: vrijdag 18 maart, vrijdag 15 april en vrijdag 27 mei 2016. 

www.welgelegen.com, Familie Bout

Palmpasenoptocht

De Palmpasenoptocht gaat niet door. De paashaas blijft slapen. Het aantal 
deelnemende kinderen liep de afgelopen jaren steeds iets verder terug, 
daarom is besloten de Palmpasen optocht niet door te laten gaan. 

Commissie Palmpasenoptocht
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Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 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 brie-
venbus 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

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

Informatie en nieuws over Koekange is ook te vinden op de website 
www.koekange.info

In format ie

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Kruisstraat 6
7941 AN Meppel
ingang Noteboomstraat
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022



Agenda

Kopij en advertenties inleveren bij: 
• Per e-mail dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
• Michel Kleen en Cisca de Jager, Eggeweg 37, 7958 PK Koekange
• De brievenbus in de SPAR supermarkt
Volgende uitgave 30 maart 2016
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 25 maart 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

16 maart De Koegang nr. 6
16 maart Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
16 maart Paas-Voorjaarsworkshop, Platdakkie - 19.30-21.30 uur
18 maart Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
18 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
22 maart Paas-Voorjaarsworkshop, Platdakkie - 19.30-21.30 uur
23 maart  Jaarvergadering Ver. voor Volksfeesten Koekange, De Schakel, 20.00 uur
23 maart Ledenvergadering Hist. Ver. de Wijk-Koekange - De Schakel - 20.00 uur
25 maart Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 06 14 25 20 52
25 maart Bar open vanaf 20.30 uur - Dorpshuis De Schakel
27 maart Paasviering Protestantse kerk Koekange - 9.30 uur
28 maart Paaseieren zoeken; Speeltuinver. De Hommel - speelweide Echten
29 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
30 maart De Koegang nr. 7
30 maart Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
30 maart Rond de Tafel - De Schakel - 19.45 uur
  1 april Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  2 april  Open Huis De Verfwinkel; Fam. Keuning - Kosterweg 6 Rogat - 11.00-

15.00 uur
  2 april  Lenteconcert De Bergklanken - Sporthal Buddingehof Ruinerwold - 

19.45 uur
  8 april Bar open vanaf 20.30 - Dorpshuis De Schakel
12 april Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
13 april De Koegang nr. 8
13 april   Kruisjassen - dorpshuis de Schakel - 19:30 uur
14 april PCOB; Ds. C. Terpstra, Reis van Egypte naar Kanaän
14 april Inschrijfavond Glasvezel De Wolden - dorpshuis de Schakel - 20.00 uur
15 april Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
15 april Klaverjassen Vitesse’63- 20.00 uur
18 april  Jaarvergadering Belangenvereniging Koekange e.o. - Dorpshuis De 

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


