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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
28 jan. 11.00 uur Ds. van Rijswijk 
 14.00 uur Sing-in 
  4 feb. 11.00 uur Ds. H. de Vries Hattem
 15.30 uur Drs. L. Beuving Staphorst

Gereformeerde kerk, Berghuizen
28 jan. 10.00 uur Ds. J.W. Muis Kerk zonder drempels
  4 feb. 10.00 uur mw. ds. A.H. Westra Havelte

Protestantse Gemeente Koekange
28  jan.  9.30 uur Dhr. C.F. Dees  Meppel
  4 feb. 9.30 uur Ds. H. van Setten-Ruhrwein Ruinerwold 

Kerkdiensten

Kerk zonder drempel op zondag 28 januari in de kerk van 
Berghuizen te Ruinerwold

Op 28 januari is het de start van de eerste serie speciale vieringen met als 
thema “kerk zonder drempel”.
Wat voor drempels hebben we eigenlijk zelf opgeworpen? Of wat zou een 
drempel voor een ander kunnen zijn? Zijn we nieuwsgierig naar elkaars 
(geloof)verhalen?.
De kerkdienst start om 10.00 uur met koffie/thee of fris. Aansluitend zal de 
dienst plaatsvinden. Dominee J. Muis zal voorgaan in deze dienst, met als  
muzikale medewerking pianist Karel Lub i.s.m. met 4 zangeressen.

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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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur knorrepos

Zoals ik al eerder in mijn Stukje Natuur heb vermeld, heb ik tijdens mijn 
studie onderzoek gedaan aan huismussen. Toentertijd was ik niet de enige 
persoon in Nederland die aan deze vogel onderzoek deed. In Rotterdam 
deed Kees Heij gelijkertijd een promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Natuurlijk ben ik met hem in contact gekomen en dat contact is 
altijd in stand gebleven.
Kees verricht al jaren allerlei werkzaamheden voor het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam. In die hoedanigheid vroeg hij mij een aantal jaren gele-
den om eens enkele braakballen op te sturen. Dat heb ik sindsdien meerdere 
keren gedaan en als tegenprestatie krijg ik hun blad Straatgras toegestuurd. 
Hierin staan allerlei artikels die een relatie hebben met dit museum.
In het nummer van december 2017 staat een heel bijzonder artikel over de 
knorrepos. Nu zie ik de lezer denken: “Wat is in vredesnaam een knorrepos?”. 
Om eerlijk te zijn zei het mij in eerste instantie ook niet veel, maar op de 
begeleidende foto stonden vissen afgebeeld. Het blijkt namelijk een exoot, 
die vanuit de oostkust van Noord-Amerika onze kant is opgekomen. Hoe 
deze zeevis hier terecht is gekomen is niet geheel duidelijk, maar er zijn 
steeds vaker waarnemingen. Vrijwel altijd als er een gevangen is, want dan 
pas kun je hem daadwerkelijk zien.
Het meest bijzondere aan de knorrepos is het geluid dat hij kan maken. 
Gezien zijn naam zal het niet verwonderlijk zijn dat dit een knorrend geluid 
is. Dit vreemde geluid maakt hij alleen als je hem levend in handen hebt. 
Tevens trilt hij dan, vergelijkbaar met het trillen van een mobieltje. Dit geluid 
maakt hij door enkele spieren rond zijn zwemblaas ritmisch aan te spannen.
Het is geen bijzondere grote vis, maximaal 55 centimeter in lengte. Qua 
uiterlijk heeft hij een opvallende serie schuine strepen over de lengte van 
zijn flank lopen. Hij voedt zich met allerlei bodemdiertjes en heeft een brede 
tolerantie voor temperatuur en zoutgehalte. Ideaal om zich in een nieuwe 
omgeving te vestigen.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)



4

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 

Wim Gosselink winnaar van het achtste Open 
4-Ballen Biljarttoernooi te Koekangerveld

Rond de kerstdagen van 2017 organiseerde de 
Biljartvereniging De Veldhoek te Koekangerveld voor de 
achtste maal haar Open 4-Ballen Biljarttoernooi. In de 
voorrondes streden 40 deelnemers om een plaats in de 
finalepoule. In vaak spannende en kwalitatief goede par-
tijen plaatsten 8 deelnemers zich voor de finalepartijen, 
op 29 december.
Wim Gosselink werd tot zijn eigen verbazing winnaar  
door in de verrassende finale partij  te winnen van de 
gedoodverfde winnaar Freek Nijmeijer.
De winnaar kreeg uit handen van de wedstrijdleider Philip Vandermaelen niet 
alleen een beker voor zijn eerste plaats, maar ook de prachtige wisselbeker.
De complete uitslagen van de finalewedstrijden luiden als volgt:
1. Wim Gosselink, Koekange. 2. Freek Nijmeijer, Berghuizen. 3. Henk van 
Rooijen, Koekangerveld. 4. Deet Hoogveld, Ansen. 5. Harm Bakker, Ansen. 6. 
Herman van Kampen, Ruinen. 7. Harm Engels, Hoogeveen. 8. Anna Westerik, 
Marterhaar.
De spelers en toeschouwers kijken terug op een geslaagd en gezellig toer-
nooi. De Biljartvereniging De Veldhoek kijkt al uit naar het negende toernooi, 
eind 2018.

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
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

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
coaching vanuit het hart

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

e  ike@mille-pattes.nl 
i  www.mille-pattes.nl

Denk jij dat je hoogsensitief bent? 
Of je kind? Twijfel je nog of heb je vragen?

Dan ben je van harte welkom op een van de informatie-
avonden die ik over dit onderwerp organiseer.

Data: dinsdag 13 maart 2018 en woensdag 11 april 2018
Adres: Weidelint 26 in Nijeveen

Kosten: € 12,50 p.p. inclusief koffie/thee
Aanvang: 19.30 uur. Max. aantal deelnemers: 8
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: 

ike@mille-pattes.nl

Informatieavond over 
hoogsensitiviteit (hooggevoeligheid)
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Doen is het nieuwe denken

Met veel trots presenteert Gemeentebelangen De Wolden het verkiezingspro-
gramma: Doen is het nieuwe denken. 
De afgelopen vier jaar zijn er veel initiatieven gerealiseerd, ook door onze 
inwoners zelf. Wij geloven in de kracht van de lokale samenleving. Als onze 
inwoners daarvoor meer ruimte nodig hebben dan wil Gemeentebelangen 
De Wolden ervoor zorgen dat die ruimte er komt. Zodat ook initiatieven 
die niet binnen de lijn-
tjes passen de ruimte 
krijgen. We geloven 
niet in blauwdrukken, 
omdat elk dorp ver-
schillend is. Echt zeg-
genschap en eigenaar-
schap bij inwoners én 
bereid zijn uitkomsten 
te accepteren waar in 
eerste instantie niet 
aan werd gedacht. 
In het verkiezingsprogramma komen meerdere thema’s aan de orde. 
Excellente dienstverlening is voor Gemeentebelangen de Wolden een hoofd-
thema. Onze inwoners kunnen niet kiezen om met een andere gemeente 
zaken te gaan doen. Dit betekent voor Gemeentebelangen dat onze dienst-
verlening 100% op orde moet zijn! Andere zaken die aan de orde komen 
zijn een passende woning voor iedereen en in alle kernen zorg, voortbordu-
rend op de kleinschalige zorgcentra die we onder andere zien in Ansen en 
Kerkenveld.
Gemeentebelangen De Wolden wil ondernemers blijven ondersteunen door 
de bedrijvencontactfunctionaris. Daarnaast blijft de Regio Zwolle belangrijk 
om aangesloten te blijven bij de Agri&Food cluster en de gebiedscoöperatie 
om innovatie in de Agrarische sector volop een kans te geven
Onlangs was een delegatie van Gemeentebelangen al op bezoek in de 
Tweede Kamer om de verbreding van de A28 en verdubbeling van de N48 te 
bepleiten. Dit is een zaak van de lange adem en staat dus niet voor niets in 
het verkiezingsprogramma.

Lokaal en onafhankelijk
Als enige onafhankelijke lokale partij heeft Gemeentebelangen geen binding 
met landelijke partijen. Wij maken ons sterk voor álle inwoners, ongeacht 
hun politieke of levensbeschouwelijke overtuiging. We werken vanuit de 
lokale wensen en behoeften van ónze inwoners, verenigingen en onderne-
mers. Als lokale partij maken wij ons sterk voor lokale vraagstukken. Daar 
gaat het juist om in de gemeentepolitiek!

Lees verder ->
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Kieslijst
Met uitzondering van Henny Buld-Kist bezet de huidige fractie samen met de 
beide wethouders de eerste 9 plekken op de lijst. Henny heeft de eervolle 
positie van lijstduwer gekregen. Eerste nieuwkomer op 10 is Petra Haanstra 
uit Ruinerwold. Petra is geen onbekende, ooit trad ze op als formateur in 
De Wolden. Op plek 11 en 17 staan Riny Jansen en Ina van Goor-van der 
Veen uit Zuidwolde, beide hebben ze de cursus Politiek Actief gevolgd. 
Dik Schuldink, die is teruggekeerd naar De Wolden, zet zich weer in voor 
Gemeentebelangen en staat op plek 12. Daarna volgt Harry Scheper uit 
Koekange, zeer actief binnen korfbalvereniging KIA. Andere nieuwe namen 
tussen plaats 10 en 20 zijn: Jaap Santing uit Ruinen, Ageeth Heuvelman uit 
Koekange, Mathilda Jansen uit Kerkenveld en Jan Boverhof uit De Wijk. De 
lijst bestaat uit 28 namen.

Met deze brede kieslijst - uit alle delen van De Wolden en uit diverse lagen 
van de samenleving - zorgen we ervoor dat Gemeentebelangen goed op de 
hoogte is van wat er speelt in welk dorp. Ook mensen die niet op een ver-
kiesbare plek staan, zijn betrokken en nemen de geluiden uit hun buurt mee. 
Stuk voor stuk zijn het allemaal mensen die een bijdrage willen leveren om 
onze mooie gemeente De Wolden verder te ontwikkelen. 

Dagelijks keuze uit  
vers bereide maaltijden 

Lekker en gezond eten zonder  
zelf te koken? Bestel uw maaltijd  

bij Maaltijdservice Thuis! 

 Een enkele keer, 1x in de week 
of iedere dag 

     Warm of koelvers thuisbezorgd 

Maaltijdservice Thuis 

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

Aantal inwoners De Wolden stijgt fors

Op 1 januari 2018 telde gemeente De Wolden 23.923 inwoners. Daarmee is 
het aantal inwoners in De Wolden afgelopen jaar flink gestegen met 184. In 
2016 steeg het aantal inwoners nog met 17.
Burgemeester Roger de Groot is tevreden over de geconstateerde stijging. 
“Opvallend is het grote aantal nieuwe inwoners dat zich in De Wolden heeft 
gevestigd: 1.387. Hoewel: De Wolden is natuurlijk erg aantrekkelijk door de 
combinatie van groen en ruimte aan de ene kant, en activiteit en onderne-
merschap aan de andere kant”.
In 2016 vestigden zich 1.128 nieuwe inwoners in De Wolden. In 2017 zijn 
er 195 (2016: 193) kinderen geboren. Vorig jaar overleden 248 personen 
(2016: 267). 
Er vertrokken 1.150 personen naar een andere woonplaats (in 2016: 1.037).

in De Koegang in Koekange, De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp
en De Molen in Nijeveen? Vraag naar de combinatietarieven.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449  |  drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
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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

Korfbalvereniging KIA zoekt naar nieuwe leden

Daarom vragen wij mensen die het leuk lijkt om te gaan korfballen!
Momenteel spelen wij met twee teams op zondag en één midweekteam. We 
zijn op zoek naar zowel dames als heren om onze twee teams op zondag 
én ons midweekteam aan te vullen.
Op het veld zijn de trainingen op dinsdag- en donderdagavond. 
In de zaal wordt er getraind op dinsdag- en vrijdagavond in sporthal de 
Slenken in De Wijk. KIA 1 & KIA 2 spelen op zondag en ons midweek heeft 
dinsdag als speelavond.
Dus lijkt het jou leuk om te gaan korfballen, en wil je dat bij een gezellige 
vereniging doen, geef je dan nu op!
Dit kan bij Arthur Bremmer via arthurbremmer@hotmail.com of 06-50867874 
(ook voor vragen).

Zonnebloem de Wolden start 2018 met een stamppotten-
buffet

De Zonnebloem start in 2018 met nieuwe activiteiten. 
31 januari is de aftrap met een stamppottenbuffet in “de Olde Karke“ te 
Echten.
In maart staat de museumboerderij in Staphorst op het programma. Verder 
volgen er nog een tochtje naar de Lemelerberg, een bezoek aan een zorg-
boerderij en een advocaatproeverij.
Er zijn nog plannen voor een modeshow in oktober. 
Zo zijn er nog voldoende ideeën voor nog meer activiteiten.
Dit alles wordt georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. 
Lijkt het je ook leuk om mee te doen, nieuwe vrijwilligers zijn van harte 
welkom! Voor inlichtingen kun je contact op nemen met Lammie Boerman 
tel. 0522-452013.
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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

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

______________________________________
_______________________

______________________________________
____

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

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

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
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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.nl 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

Snertactie Vitesse’63 bijzonder goed verlopen

De snertactie van Vitesse’63 op zaterdag 20 januari is bijzonder goed verlo-
pen. Met dit heerlijke winterse weer zijn de kinderen en ouders vol enthousi-
asme op pad gegaan om de snert te verkopen. Er is heel goed verkocht, we 
hebben met elkaar 506 bakken snert verkocht.
Hierbij willen wij alle kinderen en ouders van de JO 15- en JO 13-teams, SPAR 
Koetsier, vrijwilligers en bewoners bedanken! 

Namens de activiteitencommissie, 
Suzan, Lenny en Roelie

Koekanger Bridge Club KBC

De bridgeclub organiseert op zaterdag 21 april het ‘Wolden toernooi’ in De 
Schakel, aanvang 10.00 uur.
Dit toernooi is 2 jaar geleden opgericht in Zuidwolde. Er doen 96 personen 
aan mee waarvan 8 clubs in de Wolden. We spelen in 3 lijnen A, B en C. Ieder 
jaar is een andere club in de Wolden aan de beurt. Het bestuur hoopt op een 
prettige wedstrijddag.

Secr. A. Smink-Dolsma
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Regionale Contactbijeenkomst Chronische pijn

Elke 2e maandag van de maand, is er een bijeenkomst van de regionale 
contactgroep. De eerstvolgende keer, op 12 februari 2018 is de contactbij-
eenkomst voor mensen met chronische pijn van 10.00 - 12.00 uur in De 
Boerhoorn, Brandemaat 5 te Meppel. 
Steeds opnieuw blijkt dat patiënten die contact hebben met mensen in een 
gelijkwaardige situatie veel steun van elkaar kunnen ondervinden.
Op de Pijn-Hoop bijeenkomsten wordt met elkaar gezocht naar mogelijkhe-
den om beter te leren omgaan met de pijn en de bijkomende problemen. 
Het thema voor deze dag is: Waarom heb ik chronische pijn? Wat kan ik er 
zelf aan doen?
Wie daar belangstelling voor heeft is van harte welkom. 
Voor meer informatie: Wilma Heeres, 0522-254198, wilmaheeres@kpnmail.
nl, Stichting Pijn-Hoop.

Line Dance op zondagmiddag in De Boerhoorn

Zondag 28 januari kan er gedanst worden in ontmoetingscentrum De 
Boerhoorn. Speciaal voor deze middag zullen Didi Bouwmeester en Ina 
Doldersum een workshop line dance gaan geven. 
De middag begint om 14.00 uur en is in ontmoetingscentrum De Boerhoorn. 
Entreekosten € 2. 
De organisatie van deze middagen is in handen van de vrijwilligersgroep van 
de zondagmiddagactiviteit en Welzijn De Wolden.
Voor meer informatie over de activiteiten kunt u contact opnemen met 
Leonoor Colenbrander, 
tel. 0528 – 378686 of per mail leonoorcolenbrander@welzijndewolden.nl  

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

Nu
Winter-
schilder-
korting
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Wedstrijduitslagen De Bosruiters

Staphorst 
Sabrina met Vienna B dressuur 2e met 189 punten
Sabrina met Vienna B dressuur 3e met 184 punten
Veeningen 
Anouk Brinkman met Evita O.j. 4e prijs in de klasse B cat. D/E klassiek met 
79,5 stijlpunten.
Emmen 
Jolien Jongen met Havidoff L1 dressuur 1e met 188 punten
Jolien Jongen met Havidoff L1 dressuur 1e met 191 punten
Steenwijkerwold
Anouk Brinkman met Evita O.j. B dressuur 2e met 184 punten
Anouk Brinkman met Evita O.j. B dressuur 2e met 186 punten
Elim 
Anouk Brinkman met Evita O.j. 2e prijs in de klasse B cat. D/E klassiek met 
78 stijlpunten
Jolien Jongen met Havidoff 1e prijs in de klasse B cat. D/E klassiek met 81 
stijlpunten
Jolien Jongen met Sandro Dream  M2 dressuur 3e met 189,5 punten 
Beilen
Roelfina Veenhof met E-Berlina B dressuur  3e met 197.5 punten

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

“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
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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

 

Te koop,  gevonden e .d .

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop en dankbetuiging: 6 euro (overmaken op NL56 RABO 0341 8777 78 
t.n.v. Drukkerij Kleen). Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

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

Lezing over vogels in Drenthe
Dinsdag 30 januari houdt Bert Dijkstra van Landschapsbeheer Drenthe op 
uitnodiging van Natuurvereniging Zuidwolde een lezing over vogels in 
Drenthe. De lezing vindt plaats in ontmoetingscentrum De Boerhoorn in 
Zuidwolde en begint om 20.00 uur.
Bert Dijkstra vertelt over de veranderingen in de vogelstand in Drenthe. 
Klimaat, landgebruik en waterverbetering zijn oorzaken van die verandering. 
Speciale aandacht is er voor het boeiende leven van de Scholekster. Iedereen 
is welkom en de toegang is gratis.
Meer informatie is te vinden in de agenda 
op www.natuurverenigingzuidwolde.nl. 
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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 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

Peuterspeelzaal Meidoorn Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
 tel: 0522-452531. Peuterspeelzaal: opgave vanaf  
 1½ jaar bij Wietje Nijmeyer tel: 0522-452531

Kinderdagverblijf Meidoorn Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
 Kinderdag- en buitenschoolse opvang van 0-12 jaar.  
 Meer info 038 4214521 of www.doomijn.nl

o.b.s. De Rozebottel: Sportlaan 14, 7958 SM  Koekange, tel: 451511
c.b.s. Joh. Frisoschool: Pr. Christinalaan 8, 7958 SK  Koekange, tel: 451384

In format ie

Dorpsstraat 33
7958 RK  Koekange

Tel. 0522 45 12 52
Mob. 06 12 36 23 74

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com



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 7 februari 2018
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 1 februari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

24 jan. De Koegang nr. 2
26 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
26 jan. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
26 jan.  Toneel De Morgenstond - De Schakel - basisschoolkinderen, 19.30 uur
26 jan. Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen
27 jan.  Toneel De Morgenstond - De Schakel - middagvoorstelling 14.00 uur; 

avondvoorstelling 20.00 uur
27 jan. Kangoeroeclub - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
28 jan. ‘Kerk zonder drempel’ - Kerk Berghuizen - 10.00 uur               
28 jan. Line Dance - De Boerhoorn, Zuidwolde - 14.00 uur
30 jan.  Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
30 jan.  Lezing Natuurvereniging Zuidwolde - De Boerhoorn, Zuidwolde - 

20.00 uur
31 jan.  Stamppottenbuffet; Zonnebloem - De Olde Karke, Echten
  3 feb.  Nederlandse Avond met Joop Akse, gratis Entree - Pitch en Putt 

Koekange - Aanvang 21.00 uur
  7 feb. De Koegang nr. 3
  9 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
10 feb. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
10 feb. Jamsessie - Café Zuiderhof, Zuidwolde - 20.00 uur
12 feb.  Contactbijeenkomst Chronische pijn - Boerhoorn, Meppel - 10.00-

12.00 uur
20 feb.  Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
21 feb. De Koegang nr. 4
23 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 feb. Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
24 feb. Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
  7 maart De Koegang nr. 5
  9 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
10 maart Kangoeroeclub KV KIA, Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
13 maart  Klaverjassen Berghuizen - 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


