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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
1 nov.   9.30 uur  Ds. R. Gosker De Wijk 
8 nov.   9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  Zo. na Dankstond

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold-Koekange
In het Middelpunt in Berghuizen
1 nov. 15.30 uur Ds. T. Wendt Ommen
3 nov. 19.30 uur Ds. E. Woudt Heemse Dankdag
8 nov. 15.30 uur Ds. L. van ’t Foort Beekbergen

Gereformeerde kerk, Berghuizen
1 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  ZWO
4 nov. 19.30 uur Ds. J.W. Muis  Dankdag
8 nov. 10.00 uur Ds. H. Linde Hoogeveen 

Vanuit de Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange wordt de kerkdienst om 10.00 uur 
ook online uitgezonden en kunnen worden beluisterd via www.kerkomroep.nl of zijn te 
bekijken via Youtube, via de link: https://tinyurl.com/uuqvsev 

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

op de minimarkt in Koekange

Terug van weggeweest: Onze heerlijke
Krenten- en rozijnenwegge 
1900 gram 7.50  nu 650

De lekkerste gevulde speculaas 
à 250 gram  nu 3 stukken 395

Lekker lang vers van de warme bakker 
Kadetjes wit of bruin per zak 195

Tot ziens op de minimarkt op vrijdagmorgen in Koekange
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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 KGGB-vogels

Een van mijn mooiste reizen ooit was een vogelreis naar Kenia in 1990. 
Deze reis was door een Engelse reisorganisatie georganiseerd, een speci-
alist in vogelreizen naar alle delen van de wereld. Mijn vrouw en ik waren 
de enige Nederlanders, de rest van het gezelschap bestond uit Engelsen en 
Amerikanen.
In Nairobi aangekomen verdeelden wij ons over twee busjes. De beide reis-
leiders, Simon en Nigel, stonden via een walkie-talkie met elkaar in verbin-
ding. Immers als in het ene busje een bijzondere vogel werd gezien, kon het 
andere busje daarvan op de hoogte gebracht worden.
Nu vliegen er in Kenia aanzienlijk meer vogels rond dan in ons kikkerlandje, 
dus logischerwijs zijn er ook genoeg die lastig uit elkaar te houden zijn. 
Simon had daar een term voor bedacht, hij noemde ze LBJ’s. Dit staat voor 
Little Brown Job, omdat het kleine vogels zijn, die voor een groot deel een 
bruin verenkleed hebben. Vaak alleen door hun zang uit elkaar te houden.
In ons land komen ook een twintigtal zangvogels voor die lastig uit elkaar 
te houden zijn. De term LBJ volstaat hier niet, deze vogels hebben iets meer 
kleur. Ik heb dus bedacht om ze KGGB-vogels te noemen. Dat staat voor 
Klein, Geelgroen, Grijs en/of Bruin. Deze letters zijn mede gekozen vanwege 
de gelijkenis met de voormalige Russische geheime dienst.
De bekendste KGGB-vogels zijn natuurlijk de fitis en de tjiftjaf. Zonder hun 
zang lastig uit elkaar te houden. Beiden zijn het kleine, onopvallend bruin-
geelgroen gekleurde vogels. Maar er zijn er nog meer. Zo heb je in de duinen 
de nachtegaal, met mijns inziens de prachtigste zang. In tuin en bos zijn er 
naast de tjiftjaf en de fitis onder andere de spotvogel en de tuinfluiter. Tot 
slot komen in rietvelden bijvoorbeeld de bosrietzanger, de snor en de krekel-
zanger voor. Ga regelmatig op pad met de drie V’s: Vogelgids, Verrekijker en 
Veel geduld. Dan leer je de KGGB-vogels op den duur wel kennen.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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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

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 

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

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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De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Van Haeringenstraat 34
7701 CS  Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

Heeft u iets te vieren? 
Zoekt u een vergaderlocatie? 

Denk aan onze Hooiberg.

Komende activiteiten: 

13 nov. Landgoed diner 

18 dec. Landgoed kerstdiner 
Onder voorbehoud van de 
dan geldende coronaregels 

www.welgelegen.com 

0522-451771 

Einde typevaardigheid

Welzijn De Wolden was jarenlang aanbieder van de cursus typevaardigheid. 
Vele kinderen hebben leren typen onder leiding van de docenten typevaar-
digheid in De Wolden. Aan dat tijdperk komt nu eind. Na tientallen jaren 
actief te zijn geweest als docent typevaardigheid bij Welzijn De Wolden heeft 
Theo Eskes besloten hiermee te stoppen. En daarmee stopt ook het aanbod 
van de cursus typevaardigheid bij Welzijn De Wolden. Wij danken Theo, de 
typedocente mevr. van der Haar, die al eerder was gestopt, en alle betrokken 
organisaties voor hun jarenlange inzet in De Wolden.
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MS collecteweek (16-21 november 2020): 
Collectanten gezocht in Koekange!

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van 
het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in 
Koekange (DE WOLDEN). Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
 
Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS collecte er dit jaar anders uit. Collecteren 
mag van de overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collec-
tanten allemaal langs de deur gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds 
andere manieren van collecteren aan haar collectanten. Collectanten kunnen 
een donatieflyer met QR-code door brievenbussen in hun omgeving doen. 
Ook is het mogelijk om online te collecteren met een digitale collectebus. 
Meer informatie hierover vindt u op www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/
collecteren-in-coronatijd/
 
Lia collecteert al tien jaar
Iedere collectant heeft zijn of haar eigen 
reden om zich in te zetten in de strijd 
tegen MS. Zo ook Lia, die inmiddels alweer 
tien jaar collecteert voor het Nationaal MS 
Fonds. Haar man kreeg in 2002, na een aan-
tal jaar van vage klachten, de diagnose MS. 
De impact op het gezin was groot. ‘Hij was 
52 en een sterke en ondernemende man. Na 
de diagnose stortte zijn wereld in. Hij kon niet accepteren dat hij ziek was. 
Door concentratieproblemen en vermoeidheid moest hij al vrij snel zijn werk 
als assurantieadviseur opgeven. Hij voelde zich afgeschreven. Die periode 
heeft een wissel op het gezin getrokken. En nog. Mijn man heeft veel last van 
vermoeidheid en kan nog maar een meter of twee, drie lopen. Hij gaat ook 
cognitief achteruit. Om daar een weg in te vinden, is een proces. Als partner 
kun je je machteloos voelen. Door te gaan collecteren, had ik het gevoel dat 
ik toch iets kon bijdragen.’ 
 
MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS 
Fonds. Met de opbrengst van de collecte wordt onder andere onderzoek naar 
betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS 
gefinancierd. Dit onderzoek mag niet stil komen te liggen, MS staat immers 
ook niet stil. Helpt u mee? Word collectant.
 
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 
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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

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

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

ANNERIE KREMER & TEAM

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

Gezocht:
Hallo ik ben Jasmijn en ik ben 11 jaar en ik zoek een pony/paard waar ik 1of 
2 keer per week op mag rijden. Ik heb 5½ jaar rijervaring. Ik hoor het graag. 
Tel.nr. 0620212848.
 

www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Bouwtekeningen
Wil je een kopie of scan van een bestaande 
tekening of een print van een pdf? Het kan allemaal!

In format ie

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

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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• 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

- 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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

Dorpshuis de Schakel start een MiniBieb

Je hebt een mooi boek, je leest het uit en dan staat het 
maar te staan in je (soms overvolle) boekenkast. Zonde 
toch…. want één boek kan door zoveel mensen gelezen 
worden.
Heeft u thuis alles al gelezen en u wilt toch aan een 
nieuw boek beginnen neem dan een kijkje in de 
MiniBieb bij Dorpshuis de Schakel.
Binnenkort staat “MiniBieb de Schakel” naast de hoofdingang van ons dorps-
huis.
De kast is gevuld met een aantal boeken en nu is het de beurt aan dorpsge-
noten en passanten. Iedereen mag boeken lenen, ruilen of een mooi boek 
achterlaten voor iemand anders. Altijd gratis en altijd met het achterliggende 
idee om mooie dingen met elkaar te delen.

De spelregels:
• Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de minibieb.
• Je hoeft je niet aan te melden of je ergens te registreren. Er is geen abon-

nement nodig.
• Er is geen uitleentermijn.
• Je pakt een boek en levert het later weer in.
• Of je pakt een boek en levert een ander/eigen boek in.
• Voel je vrij om een of meerdere boeken te lenen, te ruilen, te brengen of 

gewoon te nemen (bij voorkeur maximaal twee boeken per keer).
• De minibieb is 24 uur per dag en 7 dagen in de week geopend (rond oud 

en nieuw is de minibieb tijdelijk afwezig).
• Veroorzaak geen overlast voor buren en omgeving: houd het netjes en 

maak geen lawaai.
• Is er iets mis, kan er iets beter of heb je goede ideeën? Laat het weten!

Kom binnenkort eens snuffelen!!!



Agenda
28 okt. De Koegang nr. 20
30 okt. Klaverjassen De Schakel - 19.30 uur
31 okt. Kangoeroeklup KV KIA - korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
11 nov. De Koegang nr. 21
13 nov. Klaverjassen De Schakel - 19.30 uur
13 nov. Landgoeddiner - Landgoed Welgelegen
24 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
25 nov. De Koegang nr. 22
27 nov. Klaverjassen De Schakel - 19.30 uur
  9 dec. De Koegang nr. 23
11 dec. Klaverjassen De Schakel - 19.30 uur
15 dec. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
18 dec. Klaverjassen De Schakel - 19.30 uur

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 11 november 2020
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 5 november 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

Corona? 
Misschien is kleinschalig 

op het dorp kopen 
een gezondere OPTIE....K  RUINEN

Oosterstraat 2 
7963 AC  Ruinen

Open op
Dinsdag Donderdag Vrijdag 09.30-12.00 en 13.15-17.00 uur 
Woensdag Zaterdag 09.30-12.00 uur


