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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
17 sept 11.00 uur Kanidaat M.W v/d Veen Kampen
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk 
24 sept  11.00 uur Drs. L. Beuving  Staphorst
 15.30 uur Ds. J. Oosterbroek CGK Ruinerwold

Gereformeerde kerk, Berghuizen
17 sept. 9.30 uur Ds. J.W. Muis Start zondag
24 sept. 9.30 uur Mw. ds. A.J. Donker-Kremer Hoogersmilde 
     
Protestantse Gemeente Koekange
17 sept. 9.30 uur Mw. T. Koster  Meppel
24 sept. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  

Kerkdiensten

Roelof
H O V E N I E R
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Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

rwestert@kpnplanet.nl
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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.

Het najaar is een goede 

tijd om bomen, struiken 

en planten in de tuin te 

zetten.
 

Voor al deze beplanting 

kunt u bij mij terecht.
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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 Franse veldwesp

Al zeg ik het zelf, als bioloog heb ik een redelijk goed waarnemingsvermo-
gen. Wanneer ik op een bepaalde locatie ben, of dat nu thuis is of bijvoor-
beeld in het buitenland, bijzondere waarnemingen ontgaan mij meestal niet. 
Maar vanwege het woord meestal, geeft dat aan dat het niet altijd het geval 
is. Ik mis ook wel eens wat. Zo zei mijn dochter laatst dat er in een van onze 
tuinstoelen een nestje van een bij of wesp zou zitten. Nota bene een tuin-
stoel waar ik zelf regelmatig op zit! 
Op aanraden van mijn dochter gekeken naar de plek waar zij het nestje ver-
moedde, onder de linker armleuning. Inderdaad bevond zich daar, op een 
voor mij vrijwel onbereikbare plek, het nestje van een bijen- of wespensoort. 
Nu was het natuurlijk zaak om uit te vinden welk soort het betrof. De eerste 
keer dat ik keek, zag ik alleen de achterzijde van het insect. Dat leek op een 
gewone wesp. Echter een gewone wesp bouwt een veel groter nest, de plek 
onder de armleuning was veel te klein. Dus na wat nazoekwerk zou het de 
Franse veldwesp kunnen zijn. Maar om zeker te zijn, moest ik het gehele 
insect zien, dat was echter de eerste keer niet het geval. Een dag of wat later 
kon ik de betreffende wesp in “vol ornaat” zien. Toen waren de opvallend 
oranje gekleurde voelsprieten op zijn kop en de lange, enigszins hangende 
achterpoten van de wesp goed te zien. Dit bevestigde mijn vermoeden, het 
was inderdaad de Franse veldwesp.
Nu staan wespen in het algemeen niet hoog in aanzien bij veel mensen. 
Dat betreffen vrijwel altijd de Duitse wesp of de gewone wesp. Deze soor-
ten kunnen inderdaad een verblijf in een zomerse tuin danig verpesten. De 
Franse veldwesp zorgt gelukkig voor veel minder overlast. Hij gedraagt zich 
rustig, bemoeit zich maar weinig met onze drankjes en hapjes en is totaal 
niet agressief. Zelfs wanneer men zijn nest nadert. Hij kan echter wel steken, 
want hij heeft een angel en zal deze bij direct gevaar gebruiken.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)



4

Hoveniersbedrijf
Eggeweg 8
7958 PL  Koekange    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp

Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

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

 
  

Party service
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Gezellige Zonnebloem Picknick

Dinsdag 5 september was de schuur van Alteveer 55 versierd en aangekleed 
voor de ontvangst van de Zonnebloemgasten.
Tegen 11.00 uur kwamen ze uit alle uithoeken van de Wolden aangereden: 
zelf per auto, opgehaald door vrijwilligers, per taxi en zelfs per duo-fiets.
Voorzitter Martha Buwalda heette enthousiast een 45 tal gasten hartelijk wel-
kom op deze, door vrijwilligers georganiseerde,  picknick. Zij vertelde dat 
deze deels werd gesponsord door de KRO en deels door de Coöp Ruinerwold. 
Zij verraste ze gastvrouw Ineke met een boeket bloemen. De door de voor-
zitter uitgesproken wens er een gezellige dag van te maken werd volledig 
waargemaakt. Gezellig met elkaar praten, buiten een wandelingetje in de 
tuin maken, en tot slot enkele rondes bingo spelen met daar tussendoor 
koffie / thee met versnaperingen, soep met broodjes en een vruchtensalade 
na, deed de dag omvliegen. 
Na de afsluiting door de voorzitter vertrokken de gasten voldaan na een 
gezellige dag huiswaarts.

Culturele avond op vrijdag 6 oktober 2017 
met het duo Harm en Roelof

De culturele avond van de Historische Vereniging de Wijk-Koelange zal dit 
jaar gehouden worden op vrijdag 6 oktober 2017 in Ontmoetingscentrum 
De Havezate te de Wijk.
Het bekende Drentse duo Harm en Roelof zal deze avond weer voor ons 
optreden. Zoals we van hen gewend zijn, zullen Harm Dijkstra en Roelof 
Klinkhamer op geheel eigen wijze de maatschappij op de korrel nemen. Zij 
doen dit met veel humor, herkenning en muziek.
Aanvang 20.00 uur. Entree € 10,00 per persoon.
Kaartverkoop vanaf 24 september a.s. bij De Tip in de Wijk, De Spar in 
Koekange en bij Ontmoetingscentrum De Havezate in de Wijk.

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
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Wandel 22 september met burgemeester Roger de Groot in Alteveer-
Kerkenveld

Voor de achtste keer op rij organiseert De Wolden, dit jaar met medewerking 
van Plaatselijk Belang Alteveer-Kerkenveld, de jaarlijkse wandeling met de 
burgemeester. De wandeling is op vrijdag 22 september om 14.30 uur bij het 
dorpshuis ‘De Alke’ en laat u de mooie plekken van Alteveer en Kerkenveld 
zien. Deel van de wandeling loopt door het nieuwe Belevingsbos. Iedereen 
die nieuwsgierig is naar deze omgeving of vragen, tips en adviezen voor 
burgemeester Roger de Groot heeft, is van harte welkom. 
Van gedachten wisselen - Burgemeester Roger de Groot: “Ieder jaar krijg 
ik tal van goede tips tijdens de wandeling. Ook is de wandeling bij uitstek 
geschikt om samen over ideeën na te denken. Steeds meer inwoners nemen 
zelf het initiatief voor hun eigen leefomgeving, ik vind het fijn om deze 
ideeën te horen.” 
Locatie en tijd - Wie in een informele sfeer met de burgemeester wil spre-
ken en wil genieten van een prachtige wandeling is welkom op vrijdag 22 
september vanaf 14.30 uur bij het dorpshuis ‘De Alke’, Jan Haarstraat 12 in 
Alteveer. De wandeling start om 15.00 uur en heeft een lengte van ongeveer 
5 kilometer.
Aanmelden kan tot en met maandag 18 september via communicatie@
dewolden.nl.
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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

De vele hartelijke blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve 
mama en oma 

Hilly Geerts-van Gijssel 

hebben ons veel kracht en warmte gegeven. Hiervoor zeggen wij u onze 
oprechte dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Koekange, september 2017

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE
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VOOR ALLE ONDERNEMERS 
UIT KOEKANGE e.o.!!

Presentatie OVK Nieuwe Stijl
Agenda 2018 wordt gelanceerd

met als gastspreker Erik Hulzebosch

wanneer Vrijdag 6 oktober 2017 om 20.00 uur

waar Dorpshuis de Schakel

Graag zien 
wij je 
vrijdag

6 oktober!!
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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 

Hallo allemaal! Op vrijdag 29 september a.s. komen 
leden van de Speeltuin-vereniging bij u langs de deur voor de jaarlijkse 
WC-papieractie. De opbrengst van de verkoop komt ten goede van onze 
verenigingskas. De speeltuinvereniging organiseert diverse uitjes voor de 
kinderen uit het dorp en onderhoudt de speeltuin. Uw steun is van harte 
welkom! U kunt ons verwachten tussen 16.00 en 20.00 uur.   

Groetjes, Speeltuinvereniging De Hommel

De scholen zijn begonnen 
RT De Vlinder ook weer

Voor hulp bij dyslexie, dyscalculie 
en overige (leer-)problemen

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP  Koekange
0522 452094
06 55572493

info@devlinder-rt.nl
www.devlinder-rt.nl
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Landgoed diner

De zomer is bijna voorbij. We genieten van de laatste zonnestralen en 
oogsten verse pompoenen, bieten en courgettes uit de tuin en appels uit de 
boomgaard. 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 eerstvolgende Landgoed diners staan 
gepland op:
Vrijdag 22 september 2017
Vrijdag 20 oktober 2017 
Vrijdag 22 december 2017 ((kerstdiner € 22,50 p.p.)

www.welgelegen.com
Familie Bout

Natuurlijk Stromen
cursussen en coaching

Start woensdag 4 oktober

‘De Veldhoek’ te Koekangerveld

gratis proefles, 10.30-11.45 uur

Natuurlijke Yoga
Yoga voor iedereen

eenvoudig & effectief

Informatie bij Annemieke Kronenburg  T. 06 3066 2272  

www.natuurlijk-stromen.nl
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- 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.nlAandacht 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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

Eggeweg 30  
7958 PL  Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.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
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Gratis culinaire fietstocht vanaf Café De Kastelein 
‘Op Fietse’ door de Kerk richting Smaakmakers festival, 
Boerenblond & Karambam

Op zaterdag 23 en 24 september wordt er vanuit Zuidwolde, Ruinen & 
Ruinerwold een fietstocht gehouden richting het Smaakmakers festival in De 
Wijk. Onderweg  krijgt u activiteiten en bezienswaardigheden gepresenteerd. 
Eenmaal in De Wijk laat je je onderdompelen in alle andere festivals en eve-
nementen die daar plaatsvinden. Vanuit Ruinerwold starten we met een culi-
naire foodfietstocht bij Café De Kastelein waarbij iedereen een lekker kopje 
koffie krijgt aangeboden bij begin. Tevens kan er een keuze worden gemaakt 
om 1 van de 10 elektrische fietsen te proberen die aangeboden wordt door 
fietswereld Visscher dat weekend.

Onderweg fietst u DWARS door de kerk van Blijdenstein en krijgt u een luxe 
bonbon. (zondag om de kerk) Daarna krijgt u bij visvijver De Woldstek een 
kleine presentatie van vis. Daarna vervolgt de route zich naar Landgoed 
Welgelegen in Koekange, waar de route van Ruinerwold kruist met de route 
vanuit Ruinen. Op Welgelegen proeft u een stukje appelkoek uit eigen oven, 
en kunt u de verzameling blikken bewonderen. 

Eenmaal aangekomen in De Wijk bruist het helemaal met het Smaakmakers 
festival, het verhalenfestival Oeverloos en Grensloos kunst verkennen. Bij 
terugkomst bij Café De Kastelein biedt Opoe’s erfenis iedereen die mee heeft 
gedaan met de fietstocht een lekker ijsje aan. Op zaterdag 23 september 
is er na afloop van de fietstocht bij Café De Kastelein vanaf 19.00 uur een 
optreden van Boerenblond waarbij de entree gratis is!

Op zondag sluit Karambam de dag af bij Café De Kastelein vanaf 19.00 uur 
waarbij de entree ook gratis is. Deelname voor deze fietstocht is gratis en 
de optredens bij Café De Kastelein zijn ook voor de niet-fietsers natuurlijk. 

Meer weten? Kijk op www.cultuurexplosiedewolden.nl. Tot op fietse!

Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl
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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 “fietste-
lefoon” 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!

Te koop,  gevonden e .d .

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

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

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 
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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

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 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

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

In format ie



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
Volgende uitgave 27 september 2017
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 21 september 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

13 sept. De Koegang nr. 17
15 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
16 sept. Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
17 sept.   Lazy Sunday met DJ Vintage Vinyl - Pitch en Putt Koekange - 14.00-

19.00 uur
22 sept. Wandeling Alteveer-Kerkeveld - start dorpshuis De Alke - 14.30 uur
22 sept. Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
22 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
26 sept. Klaverjassen Berghuizen. Aanvang 20.00 uur.
27 sept. De Koegang nr. 18
29 sept.  Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
30 sept. Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur                                     
  6 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  6 okt.  Presentatie OVK Nieuwe Stijl - De Schakel - 20.00 uur
  6 okt.  Culturele avond Hist. Ver. de Wijk-Koekange - Ontmoetingscentrum 

De Havezate, de Wijk - 20.00 uur
11 okt. De Koegang nr. 19
14 okt. Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur 
17 okt. Klaverjassen Berghuizen. Aanvang 20.00 uur.
20 okt.  Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
20 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
24 nov. Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
25 okt. De Koegang nr. 20
27 okt.  Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
28 okt. Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur     
  3 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur

Iedere vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 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


