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12 september was digitale Open Monumentendag Gemeente De Wolden. 
U kunt de filmpjes van 10 bijzondere monumenten in De Wolden 

(alsnog) digitaal bekijken op: www.dewolden.nl/OMD
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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 

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

www.hovenierroelofwestert.nl
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Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Van Haeringenstraat 34
7701 CS  Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74
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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 gekraagde roodstaart
Dat veel vogels kleurrijker zijn dan de zoogdieren is zeker geen groot 
nieuws. Het is een van de redenen waarom er in de natuur zoveel mensen 
met verrekijkers rondlopen. Vogelaars is een ander benaming voor dit soort 
lui. Zelf behoor ik ook tot deze groep. De goudvink, met zijn prachtige 
roodroze borst, was de aanleiding om mij in vogels te gaan verdiepen. Dat 
was tijdens mijn jeugd, toen ik nog op de boerderij van mijn ouders in de 
Noordoostpolder woonde.
De goudvink broedde helaas niet in de singel rond onze boerderij, dat deed 
de gekraagde roodstaart indertijd wel. Het mannetje is misschien nog wel 
kleurrijker dan de goudvink. Hij heeft een oranje borst en een zwart gezicht, 
waarboven zich een witte wenkbrauwstreep bevindt. De rug en kruin zijn 
grijs en uiteraard heeft hij een rode staart. Qua gedrag is hij niet zo geheim-
zinnig als sommige andere vogels, hij laat zich geregeld zien. Komt mede 
omdat hij op rondvliegende insecten jaagt, die hij regelmatig vanaf een 
grasveldje oppikt.
In de vele jaren na mijn eerste ontmoetingen met “onze” gekraagde rood-
staart, kwam ik hem sporadisch nog wel eens tegen. Jammer, want het blijft 
een prachtige vogel om te zien. Dat veranderde in de zomer van 2020. Dat 
jaar was een rondreis naar IJsland gepland om daar een paar weken naar 
vogels te kijken. Ik wilde daar onder andere de giervalk zien. Helaas ging 
die reis door de coronacrisis niet door, dus moest er een alternatief komen 
in eigen land. 
Aangezien ik in het verleden met mijn vrouw regelmatig in het Nationaal 
Park Lauwersmeer geweest ben (mijn schoonouders hadden daar een zomer-
huisje), leek dat een goede keuze. De vakantieparken waren net weer open 
en we konden een huisje in het Natuurdorp Suyderoogh huren. Tot mijn 
grote verbazing “struikelde” ik daar over de gekraagde roodstaarten. Alleen 
al op dat park broedden er tientallen paren. Vanaf mijn bank zag ik er regel-
matig eentje op onze schutting. Wat een genot.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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• Dak- en wandmontage
• Loodsen en hallenbouw
• Beplatingsmaterialen
• Nieuwbouw en renovatie
• Licht en ventilatie nokken
• Zetwerk op maat

Ook voor het verwijderen van 
uw asbestdaken!

Burgemeester Jansstraat 26               
7925 PW Linde, 06- 1270 2733     
info@duinkerkenmontage.nl

www.duinkerkenmontage.nl

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

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 0522 45 25 10
Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl

OPENINGST�DEN:
Maandag gesloten

Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur
Woensdag: 08:30 - 17:30 uur
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur

Vr�dag: 08:30 - 17:30 uur
Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
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De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

Dorpshuis de Schakel in Coronatijd

We hebben allemaal te maken met de gevolgen van het Coronavirus. 
Dorpshuis de Schakel is daarop geen uitzondering. 
Vanaf de lockdown in maart zijn alle activiteiten in het dorpshuis gestopt met 
als gevolg geen omzet meer. Veel kosten liepen echter wel door. Gelukkig 
heeft het dorpshuis gebruik kunnen maken van overheidssteun.
Nu de zomervakantie voorbij is kunnen we gelukkig de draad weer oppak-
ken. Zo maken de basisscholen weer gebruik van de gymzaal en vinden 
andere activiteiten plaats.
Natuurlijk houden we ons aan de noodzakelijke afspraken en werken wij 
volgens het corona-protocol voor de Drentse buurt- en dorpshuizen. Het is 
extra werk voor het personeel, maar zij doen dit graag voor u.
Vergaderingen, feestjes en andere activiteiten kunnen, in aangepaste vorm, 
gewoon plaatsvinden. Er is een maximum aan het aantal gasten per zaal en 
deze mogen niet van stoel wisselen. Wilt u toch ergens anders gaan zitten 
dan mag dat mits u uw stoel meeneemt.
Natuurlijk moet de bekende 1,5 m afstand gehouden worden. 
Wij doen er alles aan om u veilig en op uw gemak te voelen in het dorpshuis.
Nieuw is dat wij nu catering op locatie gaan verzorgen. Dus wilt u uw feestje 
op een vertrouwde plek organiseren dan willen wij u daar graag bij helpen. 
Vraag de beheerder Jennie Zwiers, 0629401859, naar de mogelijkheden.

De Berken 11
Koekange

zonne-energie
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info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

 WARME MAALTIJDEN  - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
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Het mag weer! 

In de week van 13 tot 19 september  komen in de meeste straten in 
Koekange  weer collectanten langs: op afstand. Zij collecteren dan voor de 
Nierstichting.
Niet thuis dan ligt er mogelijk een briefje met een QR code in de brievenbus; 
u kunt dan makkelijk contactloos doneren.
Met de opbrengst van de collecte zet de Nierstichting alles op alles zodat 
mensen met een nierziekte in leven blijven - en ook écht kunnen blijven 
leven.
We zouden het fantastisch vinden als we ook nieuwe collectanten mogen 
verwelkomen!
Meld je aan bij Sonja Verkaik, tel 0522451933 of soverkaik@planet.nl.

Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
20 sept. 9.30 uur Dhr. K.de Lange Marknesse  
27 sept.  9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf   Startzondag

Bedankt

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaartjes, bezoekjes (met 
corona mondkapje) en belletjes tijdens mijn verblijf elders. Geboren en geto-
gen in Koekange heb ik per heden definitief  het dorp verlaten. 
Ik woon vanaf nu: J. Stokvis-Bartelds, p/a: Huize Derks, Dokter Larijweg 72, 
7961 NN  Ruinerwold, eigen nr. 06-42447077. 

 Vriendelijke groet, Jenny

ANNERIE KREMER & TEAM

Annerie Kremer Uitvaartzorg
0522 - 24 50 21  |  www.kremeruitvaartzorg.nl
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KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

Langedijk 7  |  7958 PJ Koekange  |  0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl  |  www.studiosannebeautyhair.nl

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

Heeft uw kind achterstand 
opgelopen door Corona?

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

Autobedrijf en 
Tankstation

DE BOO
Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220

Uw adres voor reparatie, onderhoud 
en APK van uw auto.

OPENINGSTIJDEN POMP 
MET BEDIENING

Ma. t/m vrij. van 7.00 tot 19.00 uur
Za. van 8.30 tot 19.00 uur

24 UUR TANKEN 
met tinq-, bank- en giropas!

TANK TINQ. DA’S SNEL VERDIEND
WWW.TINQ.NL
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Zicht op evenwicht
Balance Awareness Week 13-19 september 2020

Kotsmisselijk, duizelig, lopen alsof je dronken bent, onscherp zien als je 
beweegt en je niet kunnen oriënteren in het donker? Herkenbaar? Dan kan 
het zomaar zijn dat je uitval of verminderde werking hebt van één of twee 
evenwichtsorganen. Het wordt volledig onderschat hoeveel mensen hier last 
van hebben. Evenwicht is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Ziekte van 
Ménière, een brughoektumor, evenwichtsmigraine, DFNA9 of andere even-
wichtsaandoening zijn vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, maar kunnen 
je leven volledig ontwrichten. Hoormij∙NVVS vraagt tijdens de internationale 
Balance Awareness Week (BAW) van 13 tot 19 september 2020 aandacht voor 
(h)erkenning van zowel de symptomen als de gevolgen van evenwichtsaan-
doeningen. 

Verkeerde diagnose
“Uit recent onderzoek in München blijkt dat, wereldwijd, naar schatting 53 
tot 95 miljoen mensen uitval of verminderde werking hebben van één of 
beide evenwichtsorganen, exacte cijfers zijn moeilijk te geven”, vertelt dr. 
Raymond van de Berg, die in 2019 aan de Universiteit Maastricht promoveer-
de op uitval van het evenwichtsorgaan. “Evenwicht is ons oudste zintuig. 
Het heeft zich al vanaf onze evolutie ontwikkeld. Maar het is ook moeilijk 
te duiden. Waar je bij verminderd zien of horen direct verband legt met je 
ogen en oren, is dat bij het evenwichtsorgaan minder vanzelfsprekend. Het 
is moeilijk te herkennen, zelfs voor (huis)artsen. Als (huis)arts leer je dat 
een evenwichtsprobleem draaiduizeligheid en nystagmus oplevert. Maar die 
klachten komen alleen voor bij een asymmetrie tussen de evenwichtsorga-
nen. Bij een symmetrisch probleem spelen heel andere klachten, zoals wazig 
zien, vermoeidheid en geheugen- en concentratiestoornissen.”

Als je er niet naar kijkt dan zie je het ook niet
Ook is lang gedacht dat evenwichtsproblemen niet voorkomen bij kinderen. 
“We wisten heel lang niet dat dat kan. Maar als je er niet naar kijkt, dan zie 
je het ook niet.”, zegt dr. Josine Widdershoven, KNO-arts bij het MUMC. Zij 
is gespecialiseerd in evenwichtsstoornissen bij kinderen. “Als uit de neona-
tale gehoorscreening gehoorverlies blijkt, moet je eigenlijk ook direct het 
functioneren van het evenwicht testen. Betere screening en vroegtijdige 
behandeling, daar pleit ik voor.”

Als gebrek aan evenwicht in je genen zit
Stel je voor hoe het is om zoveel moeite te moeten doen om balans te 
houden, om dat bewust te moeten doen, terwijl de hele wereld om je heen 
beweegt. Dat is uitputtend. Vergelijk het maar met koorddansen. Mensen 
met aangeboren uitval van evenwichtsorganen hebben relatief minder last 
dan mensen die op latere leeftijd evenwichtsuitval krijgen. Zij kunnen er 
beter mee omgaan, hun hersenen hebben zich aangepast. Als je evenwichts-
organen ineens (bijna) niets meer doen, is dat enorm invaliderend.

www.stichtinghoormij.nl
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Bouw-
tekeningen &

Grootformaat posters

Grootformaat tekening of poster nodig? 

Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wil je een kopie of scan van een bestaande tekening 

of een print van een pdf? Het kan allemaal!

Scan-, print- en kopieerservice

B
o

u
w
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k
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n
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e
n

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Weet u dat er onafhankelijke cliëntondersteuning 
in De Wolden bestaat?
 
Wat is dat eigenlijk een cliënt ondersteuner?
Cliëntondersteuners weten welke zorg, hulp of welke middelen u nodig heeft 
en waar u die kan vinden. Zij helpen u met het vinden van de weg op het 
gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, wel-
zijn, wonen, werk en inkomen. Cliëntondersteuners kunnen meegaan naar 
(keukentafel)gesprekken en denken met u mee. Naast hun kennis en advies 
bieden ze een luisterend oor. Zelf verlenen ze geen zorg of langdurige hulp.
 
Gratis cliënt ondersteuning
Iedere Nederlander heeft recht op cliënt ondersteuning. Dit is in de wet gere-
geld. Zo kan iedereen zo goed mogelijk mee (blijven) doen in de samenle-
ving. Met cliënt ondersteuning krijgt en houdt u regie over uw eigen leven en 
zorg. Iedere gemeente in Nederland heeft cliënt ondersteuning op haar eigen 
manier ingericht. In De Wolden is sinds medio vorig jaar de onafhankelijke 
stichting: ‘Stichting OCO De Wolden’ opgericht, met een stichtingsbestuur 
die bestaat uit 5 inwoners uit de gemeente de Wolden.
Voor Stichting OCO (Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning) zijn 4 clienton-
dersteuners werkzaam en deze bieden onafhankelijke, vertrouwelijke, 
vrijblijvende en gratis ondersteuning voor álle inwoners van gemeente 
De Wolden.
Wat kan een cliëntondersteuner voor u betekenen?
• Voorziet u van onafhankelijke informatie en vrijblijvend advies over het 

zorgaanbod in uw regio.
• Helpt u bij vragen over wonen, zorg, veiligheid, onderwijs, werk, inkomen 

en financiën.
• Biedt ondersteuning, informatie en advies over Jeugdhulp, Wmo, Wlz, 

Participatiewet en Zorgverzekeringswet.
• Biedt hulp bij het vinden van een zorgaanbieder passend bij uw situatie.
• Bemiddelen tussen u en de betreffende zorgaanbieder. Ook wanneer u 

van zorg wenst te veranderen en er met uw huidige zorgaanbieder niet 
uitkomt.

• Helpt u bij het aanvragen van een herindicatie.
• Ondersteunt en adviseert bij klachten en geschillen.
 
Neemt u bij vragen vooral vrijblijvend contact met ons op !
Namens de cliëntondersteuners van Stichting OCO,
Rowini, Annemiek, Willemien & Marielle
 
Onafhankelijke cliëntondersteuning: Stichting OCO de Wolden
Tel : 085 0013 157, Mail: info@stichtingoco.nl, Website: www.stichtingoco.nl



12

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl

Samen aan Tafel

In verband met de coronavirus raad het RIVM aan om niet met meerdere per-
sonen bij elkaar te komen, daarom hebben wij besloten in september Samen 
aan Tafel niet door te laten gaan hoe vervelend het ook is.
Houd de Koegang in de gaten daar leest u dan wanneer het weer begint.

Groet:  Jennie en Lutina

Molenbrood busbrood
wit, tarwe, volkoren, licht meergranen, zonne of waldkorn 
3 hele broden combineren mogelijk

5.-ALTIJD
3VOOR 

5.97
6.87

Coop Scherff Koekange
Dorpstraat 26
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*Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 oktober 2020. Kijk voor de overige actievoorwaarden op 
apetito-shop.nl/proefpakket. apetito behoudt zich het recht voor om de samenstelling van het proefpakket tussentijds te wijzigen.

Wilt u meer informatie of bestellen? 
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket

of bel gratis 0800 - 023 29 75 (ma-vr 08.00-18.00 u)
Vermeld bij uw bestelling actiecode: 

202-DRACHTEN0920

Met de heerlijke maaltijden van apetito is het alsof u thuis 
uit eten gaat! Lekker voor uzelf óf voor degene voor 

wie u zorgt natuurlijk.

Ontdek nu extra aantrekkelijk het gemak van onze 
maaltijdservice en probeer 5 maaltijden voor slechts € 19,95!

apetito bezorgt vriesverse maaltijden aan huis zonder kosten 
en verplichtingen maar mét vaste chauffeurs zodat u altijd

een vertrouwd gezicht aan uw deur heeft! 

Wij wensen u alvast smakelijk eten!Wij wensen u alvast smakelijk eten!

Runderlapje in jus 
met gesneden spinazie 

en aardappelen

Nasi goreng 
met kipsaté

Macaronischotel

Runderhachee 
met rode kool en 

aardappelen

Grootmoeders kippannetje 
kippenpoot met groenten en 

gebakken aardappelen

Nu zeer
voordelig
proeven!

Thuis uit eten!Thuis uit eten!

Ook 
natriumarm 
of glutenvrij, 
informeer naar de 

mogelijkheden!

(ma-vr 08.00-18.00 u)
Slechts ¤ 3,99 
per maaltijd!

Wandel ook mee!

Wandel mee met één van de Taalwandelingen! En luister naar de verhalen van 
de gids. Start: 9.45 uur. Einde: 11.00 uur.

Woensdag 23 september Ruinen
Start op de parkeerplaats bij de bibliotheek, Mr. H. Smeengestraat 56, 7963 
BZ Ruinen
Dinsdag 29 september Ruinerwold
Start bij de bibliotheek, Dijkhuizen 66, 7961 AM Ruinerwold

Graag van tevoren aanmelden bij Annet Hofstra, Taalpunt De Wolden: info@
taalpuntdewolden.nl of bel of sms naar 06-33565421
Koffie na afloop. Deelname is gratis.



14

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender  e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina e 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

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

Te koop,  gevonden e .d .

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Bureaus
op maat gemaakt

Het Noteboompje.nl
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In format ie

Alarmnummer: 112 Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB, tel. 0522-451236 (spoed kies 1, herhaalme-
dicatie kies 2 en assistente kies 3). website: www.koekange.praktijkinfo.nl
patientenportaal: koekange.uwzorgonline.nl
De praktijk is op werkdagen geopend van 8-17 uur. De apotheek van 8-12 
uur en van 15-17 uur. Pauze van 10.15-10.30 uur.
Aanvragen van herhaalmedicatie kan via het patientenportaal en telefonisch 
via de receptenlijn (keuze 2). Medicatie die op een werkdag voor 12 uur 
besteld is, ligt doorgaans de volgende werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar.

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.

Onafhankelijke cliëntondersteuning: Stichting OCO de Wolden
Tel. 085 0013 157, mail: info@stichtingoco.nl, website: www.stichtingoco.nl

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

PETER PRUNTEL
Wolddijk 25, 7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
M. 06 - 23 24 93 05
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl



Agenda
16 sept. De Koegang nr. 17
18 sept. Landgoeddiner - Landgoed Welgelegen
19 sept. Wiekenroute; org. Atlas Sport wielerploeg
19 sept. Kangoeroeklup KV KIA - korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
22 sept. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
23 sept. Taalwandeling - start parkeerplaats bibliotheek Ruinen - 9.45-11.00 uur
29 sept. Taalwandeling - start bibliotheek Ruinerwold - 9.45-11.00 uur
30 sept. De Koegang nr. 18
  3 okt. Kangoeroeklup KV KIA - korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
13 okt. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
14 okt. De Koegang nr. 19
10-16 okt.  Afrikaloop
16 okt. Landgoeddiner - Landgoed Welgelegen

Kopij en advertenties (voorzien van naam, adres en tel.nr.) 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 30 september 2020
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 24 september 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

Buurtbemiddeling in De Wolden
Met Buurtbemiddeling kunnen conflicten tussen buren op een 
laagdrempelige manier aangepakt worden. 
Buurtbemiddeling is een landelijk georganiseerd project. Het is een 
methode die helpt bij gedoe met de buren.
Het gaat niet altijd om ruzie, maar om situaties waar beide partijen 
onderling niet uitkomen. 

Denkt u dat Buurtbemiddeling u kan helpen, neem dan contact op met 
Buurtteam De Wolden.

buurtteam@dewolden.nl -  0528 37 86 86


