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Winter 2017, met soms prachtige plaatjes.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

  5 feb. 11.00 uur Ds. v. Rijswijk  
!!!!! 16.30 uur Ds. Geertsema Gees 
12 feb. 11.00 uur Ds. Woudt Hardenberg 
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk 

Gereformeerde kerk, Berghuizen

  5 feb. 10.00 uur Ds. J.W. Muis Werelddiaconaat
12 feb. 10.00 uur Ds. J.W. Muis

Protestantse Gemeente Koekange

  5 feb. 9.30 uur Ds. C.J. Schorer IJhorst  
12 feb. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf     

Kerkdiensten

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
-  onderhoud en reparatie 

van alle merken auto’s
- aircoservice

Dorpsstraat 17   
7958 RK  Koekange

T. 0522 451748   
F. 0522 452687

E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl
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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 Bosnische den
Wanneer is iets oud? Een mens boven de 100 jaar kun je echt wel als een oud 
persoon omschrijven. Zo’n persoon heeft twee wereldoorlogen meegemaakt, 
hoewel hij of zij de Eerste Wereldoorlog waarschijnlijk niet of nauwelijks zal 
herinneren. Maar hoe zit dat bij dieren en planten, wanneer zijn die oud?
De maximale leeftijd van een plant of dier hangt natuurlijk veel af welk soort 
het betreft. Zo zal bijvoorbeeld een eendagsvlieg geen lang leven beschoren 
zijn. Nu is bij dit soort de naam eendagsvlieg in feite niet correct. Als volwas-
sen insect leeft dit soort inderdaad niet lang, soms maar anderhalf uur, maar 
als larve leeft het tot soms wel twee jaar onder water. Afhankelijk van het 
soort eendagsvlieg, in Europa komen alleen al ruim 70 soorten voor.
Bij andere dieren is er veel variatie, maar vaak geldt dat hoe groter een dier, 
hoe ouder zo’n dier kan worden. Een muis leeft immers veel korter dan een 
olifant. Gemiddeld haalt een huismuis de twee jaar nauwelijks, terwijl een 
gemiddelde olifant de 70 jaar kan halen. Afwijkingen op deze regel zijn er 
ook natuurlijk, de reuzenschildpad kan een leeftijd van 150 jaar halen. En 
onlangs was nog in het nieuws dat een Groenlandse haai een leeftijd had van 
bijna 400 jaar. Met recht een oudje.
Veruit de oudste organismen zijn echter te vinden onder de planten. Nu 
zijn in tuincentra genoeg eenjarige planten te vinden. Die leven inderdaad 
slechts één jaar en moeten zich elk jaar door middel van zaad voortplanten. 
De oudjes onder de planten zijn te vinden onder de bomen, die kunnen zeer 
respectabele leeftijden behalen.
Een groep onderzoekers onder leiding van een Zweedse dendroloog (biolo-
gische onderzoeker op het gebied van bomen) hebben onlangs in de bergen 
van Noord-Griekenland een levende Bosnische den gevonden met de respec-
tabele leeftijd van 1075 jaar. Toen deze boom als zaailing het levenslicht 
zag was het Byzantijnse keizerrijk op z’n hoogtepunt en zaaiden Vikingen 
dood en verderf in vele delen van Europa. Deze boom heeft meer recht op 
de titel oudje.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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H. Koetsier  Dorpsstraat 26  Koekange  www.sparkoekange.nl

 
  

Party service

Eet smakelijk!

De makkelijke maaltijdservice

•  Breed assortiment aan verse kant en klare maaltijden, inclusief zoutarme, gemalen 
en gluten- & lactosevrije maaltijden, soepen, salades en nagerechten.

• Op ambachtelijke wijze door professionele en ervaren koks bereid.
•  Samengesteld volgens de richtlijnen voor goede voeding van het voedingscentrum.
• Makkelijk zelf op te warmen, snel op tafel en heerlijk van smaak.
•  Eenvoudig te bestellen via een bestelformulier in de winkel of kijk voor online 

bestelmogelijkheden op www.spar.nl/Eetsmakelijk.
• Mogelijkheden tot afhalen of bezorgen door uw vertrouwde SPAR

Wilt u meer informatie? Vraag ernaar in de SPAR winkel in Koekange.

Jubileum Hersenstichtingcollecte in Koekange

Deze week wordt de landelijk Hersenstichting col-
lecte voor de 21e keer gehouden. In Koekange heeft 
de collecte een speciaal tintje, want deze wordt daar 
voor de 10e keer georganiseerd, met dank aan orga-
nisator Caroliene Esselink. Ook zijn er maar liefst 
8 collectanten al vanaf het eerste uur actief. Alle 
jubilarissen hebben bij de uitreiking van de collecte-
bus een oorkonde en een kleine attentie ontvangen 
als blijk van waardering voor de jarenlange trouwe 
inzet voor de Hersenstichting.  
Mede door het houden van een collecte kan de Hersenstichting alles op 
alles zetten om gezonde hersenen gezond te houden, hersenaandoenin-
gen te genezen en betere zorg voor hersenpatiënten te krijgen. Dankzij 
alle collectanten, kan er weer een  flinke stimulans worden geven aan 
verschillende nieuwe projecten. Denk aan onderzoek naar (de behande-
ling van) dementie, traumatisch hersenletsel, beroerte, Parkinson, her-
senziekten bij kinderen, de relatie tussen alcohol en puberhersenen en 
de verbetering van patiëntenzorg. Wilt u meer lezen over de resultaten, 
kijk dan eens op www.hersenstichting.nl.
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUDWeerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Snertactie Vitesse’63 groot succes!
De snertactie van Vitesse’63 op zaterdag 21 januari 
is bijzonder goed verlopen. Met dit heerlijke win-
terse weer zijn de kinderen en ouders vol enthou-
siasme op pad gegaan om de snert te verkopen. 
Er is heel goed verkocht, we hebben met elkaar 
534 bakken snert verkocht. Hierbij willen wij 
alle kinderen en ouders van de C- en D-teams, 
SPAR Koetsier, vrijwilligers en bewoners bedanken!  

Namens de activiteiten commissie, Suzan, Lenny en Roelie
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Prinsesseweg 10, Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Nu
Winter-
schilder-
korting

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

rwestert@kpnplanet.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, tuinaanleg en onderhoud

Woont u nu op een mooie plek 
waar u zo lang mogelijk wilt 
blijven wonen, maar wordt de 
tuin u wat teveel?

De lichte werkzaamheden zou 
u dan nog zelf kunnen doen en 
bijvoorbeeld het snoeien van 
de heg, de (fruit)bomen en 
heesters door mij laten
verzorgen.

Ik kom graag vrijblijvend langs 
om de mogelijkheden te 
bekijken.

Denkt u, we gaan 
dit jaar de tuin eens 
onder handen nemen? 

Ik denk graag met 
u mee, zodat we 
er samen wat moois 
van kunnen maken!

STICHTING DORPSHUIS Prinses Margrietlaan 1
7958 SB  Koekange

Telefoon: 0522-451595

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

De Schakel
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Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Overhandiging Rabobank-cheque

Maandag 16 januari om 14:00 uur heeft dhr. J.J. van der Werff  van Rabobank 
Zuidwest-Drenthe op de Brink van Ruinen een cheque van 5000 euro over-
handigd aan de voorzitter van Glasvezel De Wolden, Geu Benak. Het geld is 
meer dan welkom, legt voorzitter Benak uit. “In de dorpen die nu als vol-
gende aangelegd gaan worden, moeten we nog met de promotie beginnen. 
Informatie-avonden organiseren, folders drukken en verspreiden en ga zo 
maar door. Onze vrijwilligers doen dat allemaal graag, maar de materialen 
die we daarbij nodig hebben, moeten natuurlijk wel bekostigd  worden. Daar 
komt deze cheque prima van pas”. 
Ook ziet Benak deze hulp van de Rabobank als een vorm van erkenning.  “De 
Rabobank geeft ons hiermee niet alleen financieel, maar ook mentaal een 
steuntje in de rug. Glasvezel is van cruciaal belang voor de toekomst van 
De Wolden. Willen wij een vitale plattelandsgemeente blijven, dan hebben 
we veel meer nodig dan de beperkte mogelijkheden van een coax-kabeltje 
of een draadloos netwerk. Het doet ons deugd dat de Rabobank het belang 
van ons project onderschrijft en erkent door middel van deze financiële 
ondersteuning.” 
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

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

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Filmmiddag en -avond in ‘t Neie Punt te Ruinen

Vrijdag 3 februari wordt er voor zowel kinderen als volwassenen een film 
gedraaid in dorpshuis ’t Neie Punt te Ruinen. De kinderfilm begint om 16.00 
uur en entree bedraagt € 3,50. Tijdens de filmmiddag is er popcorn en ranja 
voor alle kinderen. De volwassenfilm begint om 20.00 uur, hiervoor bedraagt 
de entree € 5,00. Dit is inclusief koffie/thee en cake. De filmdagen in Ruinen 
worden georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers met onder-
steuning van Bibliotheek Ruinen, Welzijn de Wolden en het dorpshuis het 
Neie Punt te Ruinen.
Wilt u graag meer informatie over de filmmiddag en -avond neem dan con-
tact op met Marry Strijker, mail mstrijker@ziggo.nl of tel. 0522-472048 of 
check de filmposters op het mededelingenbord in ’t Neie Punt of informeer 
in de bibliotheek!

Speeltuinvereniging de Hommel
 
Deurcollecte Jantje Beton
In de periode van 13 t/m 25 februari collecteren wij in 
Koekange en Koekangerveld voor het Nationaal  Fonds Jantje Beton.
De helft van wat we ophalen mag de Speeltuinvereniging zelf besteden aan 
buitenactiviteiten voor kinderen, de andere helft gaat naar Jantje Beton. 
De Speeltuinvereniging besteedt de opbrengst aan onderhoud van de 
speeltuin en aan activiteiten voor de kinderen van ongeveer 3 t/m 15 jaar. 
Jantje Beton besteedt de opbrengst aan projecten die ervoor zorgen dat alle 
kinderen in Nederland vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen.  Kijk voor 
meer informatie op www.jantjebeton.nl/collecte.
Tot ziens.
Speeltuinvereniging de Hommel
svdehommel@hotmail.com
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VOEDING ALS MEDICIJN
Heb jij last van:
• Verhoogde bloeddruk
• Verhoogd cholesterol
• Schommelende bloedsuikerspiegel
• Vermoeidheid
• Prikkelbaredarmsyndroom
• Huidproblemen
• Overgewicht
• Candida

IK KAN JE HELPEN! 
Met advies en persoonlijke 
begeleiding. Kijk voor meer 
informatie op mijn website 
of bel voor een afspraak.

Annemieke Meester
Koekangerdwarsdijk 2
(0522) 452021

WWW.MEESTERVOEDINGSADVIES.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 

Aandacht geeft kwaliteit

Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP  Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag, ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond

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
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Krak

Krak van de vorst? Krak van 
een chippie? Krak van een tak? 
Nee hoor: gewoon krak van een 
bot breken. Kom je in januari 
zonder kleerscheuren vrijdag de 
13e door - val je 1 dag later wat 
ongelukkig met je onderarm op 
de bovenkant van een open-
staand kastdeurtje van het aan-
recht. Gewoon: doordat je even 
wat wiebelig op je benen staat. 
Leuk is anders, zeker als je die 
arm toch wel nodig hebt gezien 
je hoge leeftijd voor steun en 
rollator. Dus: na een paar dagen 
verblijf in ziekenhuis Meppel 
voor het aanleggen van gips 
mag je daarna 4 a 5 weken uit 
logeren om lekker de verzorging 
te genieten voor je dagelijkse 
doen en laten. Dit is in het kort 
wat mijn 97-jarige buurvrouw 
sinds half januari zoal beleeft. 
Natuurlijk zijn er overal, zelfs 
in Koekange, wel (hoog) bejaar-
den die kampen met ziekte of 
lichamelijk ongemak door val of 
botbreuk en daar momenteel van herstellende zijn. Mijn gedachten zijn ook 
oprecht bij hun. Dat ik echter mijn buurvrouw middels dit schrijven even 
apart benoem komt door dat het mij, als pal naast wonende, niet onberoerd 
laat gezien ons bijna dagelijks contact. Hopelijk is ze eind februari weer 
in staat om zelfstandig (en dankzij de goede thuiszorg hulp die zij toch al 
genoot) in haar eigen huisje te kunnen zijn. Heel veel sterkte Grietje en tot 
gauw. 

Met hartelijke groet, 
mede namens de straatbewoners, Wout      

PS: voor wie een kaartje wil sturen is haar logeeradres: Grietje Brinkman 
Holties, Kamer 107, Olden Kinholt, Kemperstraat 2, 7901 CB Hoogeveen.

17-01-2017: Ziekenhuis Meppel – aangelegd gips

27-01-2017: Olden Kinholt Hoogeveen, 

logeerkamer



11

HAIR
FASHION
KOEKANGE

maandag   gesloten
dinsdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
woensdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
donderdag   8:30-12:00 en 13:00-15:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
zaterdag   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange
Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

FEBRUARI
VALENTIJNSACTIE!!!!

25% KORTING
STERLISATIE & CASTRATIE

VAN UW KAT

DIERENARTSENPRAKTIJK 
DE WOLDEN

TEL. 0528-371291

Alle chauffeurs personenbus ZZWD ontvangen certificaat 
‘Rijden onder specifieke omstandigheden’
Alle vrijwillige chauffeurs van de personenbussen van ZZWD, van de locaties 
Dwingeloo, Havelte en Ruinen, doen bij aanvang van het vrijwilligerswerk 
een rijveiligheidstest. Daarna wordt deze test iedere twee jaar herhaald. Van 
de chauffeurs wordt verwacht dat zij in de tussentijd de eigen rijvaardigheid 
op niveau houden. Eind vorig jaar was er zo’n herhaling, naast ruime aan-
dacht voor de rijvaardigheid met de personenbus kregen de chauffeurs tips 
en trucs op het gebied van verkeersregelgeving. Tevens werd de omgang 
met de passagier niet vergeten.  
De rijveiligheidstest werd dit keer in een bijzonder vorm gegoten, de chauf-
feurs werden allemaal uitgenodigd bij het Verkeers Educatie Centrum in 
Drachten om daar tijdens een slipcursus bijzondere verrichtingen te trai-
nen. Na het theoriegedeelte werd er geoefend met úitwijken, een noodstop 
maken etc. Alle chauffeurs zijn geslaagd voor de test en konden tijdens de 
eindejaarsbijeenkomst van ZZWD voor vrijwilligers en medewerkers hun 
certificaat ‘Rijden onder specifieke omstandigheden’ in ontvangst nemen. 
De certificaten werden uitgereikt door Janneke Schieving, adviseur informele 
zorg en welzijn. In winterse periodes geeft het volgen van een dergelijke 
training de chauffeurs meer vertrouwen om veilig te kunnen rijden op een 
glad en glibberig wegdek. De slipcursus heeft laten zien dat je met de juiste 
banden en goede rijtechnieken lang kunt doorrijden in deze omstandighe-
den. Een meerwaarde voor zowel  de chauffeur als de klant van ZZWD.
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Overstappen van bank veel werk?

Nee hoor,… dat regelen wij zo voor u!

Wegens succes verlengd!

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

Kom langs op ons kantoor in de Wijk of Ruinen!

Dorpsstraat 72a,  7957 AW,  de Wijk.  Tel: 0522 47 67 80 
baliedewijk@wolden.nl

Westerstraat 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  tot 1 maart 2017.

Overstappen van bank veel werk?

Nee hoor,… dat regelen wij zo voor u!

Wegens succes verlengd!

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

Kom langs op ons kantoor in de Wijk of Ruinen!

Dorpsstraat 72a,  7957 AW,  de Wijk.  Tel: 0522 47 67 80 
baliedewijk@wolden.nl

Westerstraat 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  tot 1 maart 2017.
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Wat kun jij doen voor zwembad De Slenken?

Zwembad De Slenken is vanaf 2017 verzelfstandigd; de gemeente heeft in 
december besloten het zwembad over te dragen. Onlangs is stichting De 
Slenken formeel opgericht. Bestuursleden van de stichting zijn Jan Faber 
(voorzitter), Bea van Oenen, Arnoud Gengler, Jan Boverhof, Erik Lindenholz 
en Bouwina Harthoorn. Ze zijn de eerste vrijwilligers die voor het zwembad 
aan de slag gaan en ze hopen dat er veel mensen volgen voor diverse klus-
sen en werkzaamheden. En je weet het: vele handen maken licht werk. Laten 
we dus samen de schouders eronder zetten om te zorgen dat we nog lang 
kunnen genieten van ons zwembad! Op het formulier kun je aangeven wat 
je zou kunnen betekenen. Alvast hartelijk dank!

Bestuur stichting De Slenken
Vele handen maken licht werk!
Samen kunnen we ervoor zorgen dat we een mooi zwembad houden in De Wijk. Een zwem-
bad dat tegelijk een gezellige ontmoetingsplek is voor jong en oud. Help je mee?
Noteer op dit formulier je gegevens en wat je zou willen doen. We nemen dan binnenkort 
contact met je op. Dankjewel!

Naam .....................................................................................................................................................................

Telefoon .....................................................................................................................................................................

E-mail .....................................................................................................................................................................

Waar gaat je voorkeur naar uit?
❏ Bestuur van de stichting of commissielid
❏ Toezichthouder bij het zwembad
❏ Medewerker kassa en kiosk
❏ Organisatie en assistentie bij activiteiten 
❏ Schoonmaak als voorbereiding op het zwemseizoen
❏ Schoonmaak tijdens het zwemseizoen
❏ Onderhoud terrein als voorbereiding op het zwemseizoen
❏ Onderhoud terrein tijdens het zwemseizoen
❏ Technische (reparatie)werkzaamheden
❏ Schilderwerk
❏ Assisteren bij werk dat door bedrijven worden uitgevoerd (bouwkundig etc.)

Wanneer ben je beschikbaar? 
❏ Incidenteel op verzoek via mail/telefoon/app (doorhalen wat niet van toepassing is)
❏ Structureel:
 ❏ maandag ochtend / middag / avond
 ❏ dinsdag ochtend / middag / avond
 ❏ woensdag ochtend / middag / avond
 ❏ donderdag ochtend / middag / avond
 ❏ vrijdag ochtend / middag / avond
 ❏ zaterdag ochtend / middag / avond
 ❏ zondag ochtend / middag / avond

Je kunt dit formulier inleveren bij Bea van Oenen, Luchtenstein 11, 7957 CS in De Wijk.
Hartelijk dank voor je reactie, je hoort van ons! Vragen? info@zwembaddeslenken.nl.
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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

Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange

Hallo Hommels van Koekange!
De voorjaarsvakantie is weer in aantocht en er staan weer leuke activitei-
ten op het programma. Voor de jongste Hommels (kinderen t/m groep 3) 
organiseren wij een uitje naar ZIPPA ZEBRA in Hoogeveen. We gaan hier op 
dinsdagochtend 21 februari van 10:00 tot 12:30 uur naar toe. We verzame-
len om 9:30 uur in de Bernhardlaan (bij De Rozebottel). Ga je ook mee? Wij 
verwachten dat je onder begeleiding van een volwassene bent.
Op dinsdagmiddag 21 februari  van 16:00 tot 18:00 uur gaan we met 
de grote Hommels (groep 4 t/m 15 jaar) een avondje BOWLEN bij Kiri in 
Hoogeveen. We verzamelen om 15:15 uur in de Bernhardlaan.  Voor drinken 
wordt gezorgd. Wil je er iets lekkers bij, neem dan zelf wat geld mee!!
Opgeven kan per e-mail svdehommel@hotmail.com.
ZIPPA ZEBRA graag opgeven voor zaterdag 18 februari.
BOWLEN opgeven vóór maandag 13 februari. Geef op tijd op!! Dan kunnen 
we voldoende bowlingbanen reserveren.

Groetjes, 
Het bestuur van Speeltuinvereniging De Hommel
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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

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.

In format ie

Warm of koelvers thuisbezorgd vanuit de 
keukens in Ruinen, Havelte en Dwingeloo. 

 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 1x in de week of iedere dag,  
 zonder abonnement. 

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

 
Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 

www.zzwd.nl 
Maaltijdservice Thuis 



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 15 februari 2017
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 9 februari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  1 feb.  De Koegang nr. 3
  3 feb.  Filmavond Vitesse’63  groep 3 t/m 5: 18.30 - 20.00 uur en groep 6 

t/m 8:  20.15 - 21.45 uur
10 feb. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
11 feb. Koegoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
14 feb. Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
15 feb. De Koegang nr. 4
24 feb. Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
24 feb. Verhalen rond de kachel - landgoed Welgelegen
25 feb. Koegoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
  1 maart De Koegang nr. 5
  7 maart  Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
10 maart Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
11 maart Koegoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
15 maart De Koegang nr. 6
24 maart Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
25 maart Koegoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
28 maart Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
29 maart De Koegang nr. 7
18 april Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
  7 april Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
12 april De Koegang nr. 8
15 april Paaseieren zoeken Vitesse’63 (groep 1 t/m 8) vanaf 18.00 uur
21 april Klaverjascompetitie Vitesse’63 - 20.00 uur
25 april Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
26 april De Koegang nr. 9
27 april Koningsdagvoetbal Vitesse’63 (groep 3 t/m 8) vanaf 13.00 uur
28 april Klaverjascompetitie Vitesse’63, Prijsuitreiking - 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


