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Overal zijn momenteel mooie paddenstoelen te vinden.
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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
29 nov. 9.30 uur Drs. B. Wiegman Assen 1e Advent
  6 dec. 9.30 uur Ds. J. Woltinge Zwolle 2e Advent

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold-Koekange
In het Middelpunt in Berghuizen
29 nov. 15.30 uur Ds. S. de Bruine Balkbrug
  6 dec. 15.30 uur Ds. J.B.K. de Vries Balkbrug

Gereformeerde kerk, Berghuizen
29 nov. 10.00 uur Ds. J.W. Muis  advent 
  6 dec. 10.00 uur Ds. A. Altena Assen advent

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

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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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur doodshoofdvlinder
Het hoofdvak van mijn biologiestudie in Wageningen was entomologie, 
ofwel de leer der insecten. Tijdens colleges en practicums werden allerlei 
aspecten over insecten behandeld, waarbij meerdere bijzondere exemplaren 
voorbijkwamen. Een daarvan was de doodshoofdvlinder, die opviel door zijn 
bijzondere levenswijze en het feit dat dit insect een tekening van een doods-
hoofd aan de bovenzijde heeft staan.
Op de website van Nature Today stond eind oktober een bericht van de 
Vlinderstichting dat er de weken ervoor meerdere waarnemingen waren 
gemeld van deze grote, indrukwekkende nachtvlinder. Het is namelijk een 
trekvlinder, die in wisselende aantallen in ons land terechtkomt. De belang-
rijkste verspreiding in Europa zijn de landen aan de Middellandse Zee. Een 
flinke zuidelijke stroming heeft  waarschijnlijk gezorgd voor meer aanvoer 
van vlinders uit het zuiden. Een deel van de waarneming betroffen helaas 
dode exemplaren, maar die moeten toch eerst hierheen gevlogen zijn.
De doodshoofdvlinder is gemakkelijk te herkennen. In rust is het een zwart-
bruine vlinder van ongeveer 6 cm lang en met een kenmerkende tekening 
van een doodshoofd aan de rugzijde van zijn borststuk. Zijn ondervleugels 
zijn oranjegeel met twee zwartbruine strepen. Verder kan hij een hoorbaar 
piepend geluid produceren bij bedreiging. Lang was onduidelijk hoe hij dat 
doet, maar nu blijkt het om een tweedelig mechanisme in de monddelen van 
de vlinder te gaan, dat iets weg heeft van een accordeon. Dit beweegt heel 
snel en zorgt zo voor het geluid.
Het meest bijzondere aan de doodshoofdvlinder is dat hij in staat is bijenkas-
ten en natuurlijke bijennesten binnen te dringen en daar dan van de honing 
kan snoepen. Bijen kunnen in natuurlijke bijennesten de vlinder niet doden, 
omdat de doodshoofdvlinder exact tussen twee raten past. De bijen kunnen 
daar zijn kwetsbare buik niet bereiken. In ‘kunstmatige’ bijenkasten worden 
ze vaak wel gedood, omdat de raten daarin verder uit elkaar staan. Imkers 
vinden soms dus dode, in bijenwas gemummificeerde vlinders in hun kasten.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

T: 0522 - 440 473         info@stotijnnotariaat.nl  |  www.stotijnnotariaat.nl

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

VOLMACHT|LEVENSTESTAMENT?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn

In verband met de coronacrisis 
volgen wij de richtlijnen van het 
RIVM. 

Met gepaste voorzorgsmaat-
regelen kunt u bij ons terecht 
voor een bespreking en 
kunnen akten op ons 
kantoor worden 
ondertekend.
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Vacature Kantinebeheerder/ster Vitesse’63

Ben jij of zijn jullie die nieuwe enthousiaste beheerder(s) die het in zich 
heeft/hebben om het reilen en zeilen van de gezellige kantine van Vitesse’63 
te coördineren?

Onze huidige kantinebeheerster heeft te kennen gegeven om aan het einde 
van dit seizoen te stoppen en daarom zijn wij per direct op zoek naar één 
of meerdere nieuwe kantinebeheerder(s). Op dit moment wordt de functie 
dus door één persoon ingevuld, maar dit mag uiteraard ook door meerdere 
personen ingevuld worden! In deze functie heb jij of hebben jullie de verant-
woordelijkheid voor het op adequate en professionele wijze laten functio-
neren van onze kantine. Daarbij word je gesteund door een gezellige groep 
vaste kantinevrijwilligers.   

De voornaamste taken zijn:
- Opstellen en communiceren van de planning voor kantinevrijwilligers
-  Verzorgen van de inkoop, verwerken van de bestellingen en het controleren 

van de voorraad en verkoop
- Contacten onderhouden met leveranciers
-  Fungeren als aanspreekpunt voor kantinevrijwilligers, het bestuur en acti-

viteiten waarbij de kantine benodigd is

De gemiddelde tijdsbesteding is twee uur per week en kan naar eigen inzicht 
worden ingedeeld. Natuurlijk wordt er gezorgd voor een goede overdracht 
en wordt er ondersteuning geboden bij het uitvoeren van de taken.

Heb je interesse, wil je meer weten (hoe ziet een doorsnee week eruit?) of 
ken je een geschikte kandidaat? Laat het weten aan een van de bestuurs-
leden of stuur een mail naar penningmeester@vitesse63.nl. De contactgege-
vens van de overige bestuursleden zijn te vinden op www.vitesse63.nl
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K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Van Haeringenstraat 34
7701 CS  Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

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

• 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 op de minimarkt in Koekange

ALTIJD OVENVERS BROOD VOOR EEN LAGE PRIJS!! 
Onze Krentenwegge en rozijnenwegge 
bijna 2 kg, deze week van 7,50  nu 650

Heerlijke gevulde cremesloffen 
met spijs en creme opgemaakt. Mocca vanille 
of aardbei, per stuk 3,25 2 voor 600

kunnen in de diepvries 3 voor 800

Elburgerbrok nu 175
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Wethouder Jan van ’t Zand met verdiend pensioen

Wethouder Jan van ’t Zand (Gemeentebelangen) heeft aangekondigd dat hij 
zijn functie per 1 januari 2021 neerlegt. Hierna zal hij van een welverdiend 
pensioen gaan genieten. Jan van ’t Zand kent een lange politieke carrière in 
De Wolden.
In 1982 werd Jan van ’t Zand raadslid (PvdA) in Zuidwolde. In 1994 werd hij
verkozen als raadslid voor Gemeentebelangen. Sinds 2014 is Jan van ’t Zand
wethouder voor gemeente De Wolden.
Tijdens zijn wethouderschap had hij diverse portefeuilles, waaronder de pro-
gramma’s Gezond meedoen in De Wolden en De Wolden actief en opgeruimd 
en Financiën. Binnen deze programma’s was wethouder Jan van ’t Zand o.a. 
verantwoordelijk voor projecten zoals de gescheiden afvalinzameling en 
invoering Diftar, verzelfstandiging van de zwembaden en dorpshuizen, aan-
leg kunstgrasvelden, opzetten van het Informatiepunt Geldzaken, het Huus 
voor Sport & Cultuur en de gemeentelijke financiën.
Wethouder Jan van ’t Zand: “Ik ben vanaf dag één betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van gemeente De Wolden. En ben erg trots op wat De Wolden 
nu is. De eigenheid van De Wolden is een groot goed. Bewaak dat goed!”
Burgemeester Roger de Groot: ‘‘Met het vertrek van Jan van ‘t Zand nemen 
we afscheid van een zeer betrokken bestuurder en persoonlijkheid. Jan heeft 
in politieke zin veel betekend voor de voormalige gemeente Zuidwolde en 
gemeente De Wolden. Na zo’n lange tijd zal het voor Jan niet meevallen om 
dit los te laten! Maar we snappen dat hij van zijn pensioen wil gaan genieten. 
En dat gunnen wij hem natuurlijk van harte en wensen hem daarbij alle geluk 
voor de toekomst!'
Er is in december nog gelegenheid tot (virtueel) afscheid nemen, berichtge-
ving hierover volgt nog. Er is nog niet bekend wie hem opvolgt.

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl

Zoekt u lotenbloks voor 
uw vereniging of stichting?

Kijk op:
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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 

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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 
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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.
 

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

Te koop,  gevonden e .d .

SScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnllSScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll

SScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll

SScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll

SScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll

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 
(kwart pagina e 26,80 / halve pagina e 47,13)

Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Drukkerij Kleen.

Te Koop: 
Thomas de Trein
73 rails plastic, waaronder bochten, 
wissels, tunnelbruggen, 7 treintjes/
wagonnetjes metaal, 1 helicopter, 
2 hijskranen, 2 stopborden, 1 paintstation, 
1 overlaadstation, 1 houtzagerij

Voor meer informatie, bel 0522 259 877 
of mail henkenalie@kleen.nl
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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

- 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

ANNERIE KREMER & TEAM

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

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!
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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 en  Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
kinderdagverblijf Meidoorn  Peuteropvang,  kinderdag- en buitenschoolse 

opvang van 0-12 jaar
 Meer info 038 4214521 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
25 nov. De Koegang nr. 22
28 nov. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
  9 dec. De Koegang nr. 23
12 dec. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
15 dec. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
18 dec. Landgoeddiner - Landgoed Welgelegen
23 dec. De Koegang nr. 24
  5 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  9 jan.  Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de 

Schakel - 10.00-11.00 uur
23 jan.  Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de 

Schakel - 10.00-11.00 uur
26 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  6 feb.   Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de 

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 9 december 2020
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 3 december 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

of kom langs in de winkel!

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

Let op!
In verband met het corona-
virus zou het kunnen zijn dat 
bepaalde activiteiten afgelast/
opgeschort worden. Voor 
meer informatie adviseren wij 
u contact op te nemen met de 
organisatie.


