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Herfst, dat zijn paddestoelen, eikels en kastanjes rapen.
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K e r k d i e n s t e n

Gereformeerde kerk Berghuizen   
30 okt.   9.30 uur Ds. J.W. Muis   Einde zomertijd!
2 nov. 19:30 uur  Ds. J.W. Muis   Dankdag voor gewas en arbeid
6 nov.   9.30 uur  mw. N. van Lobenstein  Meppel  ZWO-zondag

De kerkdiensten zijn te bezoeken in de kerk. De diensten kunnen ook online meegemaakt of 
teruggekeken worden via https://koekange.protestantsekerk.net/digitale_uitzending

Protestantse Gemeente Koekange
30 okt.   9.30 uur Dhr. K. de Lange Marknesse 
  6 nov.   9.30 uur Ds. B. Metselaar Beilen Zo. na Dankstond  

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
30 okt. 11.00 uur  Ds. T. Wendt Ommen
  2 nov. 19.30 uur Ds. De Vries  Balkbrug  Dankdag
  6 nov. 11.00 uur  Ds. Minnema  Balkbrug

Spaar bij Coop Scherff voor de leukste sets PLAYMOBIL 
Zegels plakken en spelen maar! Klanten van Coop Scherff sparen van 24 oktober tot 
en met 4 december voor flinke korting op kleurrijke PLAYMOBIL-sets. 
Coop-klanten sparen voor kortingen tot 60% op 13 verschillende PLAYMOBIL-sets. 
Ze hebben allemaal hun eigen verhaal: van spannende WK-wedstrijd en gezellige 
gezinsvakantie tot koninklijke bruiloft.  
Klaas-Jan Scherff, Eigenaar Coop Koekange: “Spelen met PLAYMOBIL prikkelt de 
fantasie. Met de sets die je bij Coop spaart dompelen je (klein)kinderen zich onder 
in de waterwereld, of beleven ze de grootste avonturen op de kinderboerderij, met 
de eenhoorn of brandweerman. Spaar ze allemaal!” Zeker in deze financiële zwaar-
dere tijden is dit echt een TOP actie!

Spaar bij Coop Scherff voor de leukste sets PLAYMOBIL  
 
Zegels plakken en spelen maar! Klanten van Coop Scherff sparen van 24 oktober tot en met 4 
december voor flinke korting op kleurrijke PLAYMOBIL-sets.  
 
Coop-klanten sparen voor kortingen tot 60% op 13 verschillende PLAYMOBIL-sets. Ze hebben 
allemaal hun eigen verhaal: van spannende WK-wedstrijd en gezellige gezinsvakantie tot koninklijke 
bruiloft.   
 
Klaas-Jan Scherff, Eigenaar Coop Koekange: "Spelen met PLAYMOBIL prikkelt de fantasie. Met de 
sets die je bij Coop spaart dompelen je (klein)kinderen zich onder in de waterwereld, of beleven ze de 
grootste avonturen op de kinderboerderij, met de eenhoorn of brandweerman. Spaar ze allemaal!” 
Zeker in deze financiële zwaardere tijden is dit echt een TOP actie! 
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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 neushoornkever

Het Nederlandse volk staat bekend als netjes. Kijk in een willekeurige tuin en je zult 
zien dat alles keurig aangeharkt is. Regelmatig grasmaaien of harken en in de herfst 
komt de bladblazer tevoorschijn. Immers al die gevallen blaadjes zijn toch niet om 
aan te zien. 
Nog niet zo lang geleden zagen de bossen er ook vrij netjes uit, er waren weinig 
dode bomen te zien. Gelukkig is die trend de laatste jaren veranderd. Hoewel 
boswachters nog steeds wel eens de vraag krijgen waarom er dode bomen in het 
bos liggen. Het principe is tegenwoordig: dood hout doet leven! Er zijn genoeg 
insecten die in het dode hout leven en er voor hun ontwikkeling van afhankelijk zijn.
Een zo’n insect is de neushoornkever. Hij dankt zijn naam aan de relatief grote 
hoornachtige stekel op de kop van het mannetje. Deze verharde 'hoorn' gebruikt hij 
om concurrenten omver te duwen en dient niet ter verdediging. Bij het vrouwtje is 
deze zeer klein of ontbreekt zelfs. Het is een van de grootste kevers in ons land, tot 
wel vier cm lang en voornamelijk donkerbruin tot zwart van kleur.
Vroeger kwam dit insect regelmatig voor bij klompenmakerijen. Dat was in de tijd 
dat de houtkrullen, die overbleven bij het maken van klompen, op een hoop bleven 
liggen. Een dergelijke hoop dood hout was een ideaal biotoop voor de larven van de 
neushoornkever. Bij warm weer was het toen een nachtelijk komen en gaan van de 
kevers, die met een zwaar brommend geluid traag het luchtruim kozen.
Hopen met houtkrullen van klompen bestaan nu niet meer, dus een alternatief is 
gewenst. Een geschikte broeihoop voor de larven is een ongestoorde hoeveelheid 
gesnoeid loofhout, gemengd met allerlei ander groenmateriaal. Bij voorkeur grote 
hoeveelheden grove (eiken)houtsnippers. Zo’n hoop dient op een beschutte plek te 
liggen en minstens twee kubieke meter materiaal bevatten. Vers gemaaid gras en 
grote hoeveelheden dennennaalden is af te raden, het maakt de broeihoop voor de 
neushoornkever ongeschikt.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Bijna zes jaar werk ik nu in de uitvaartbranche. En nog altijd met net zo veel
liefde voor de mensen die ik mag begeleiden, als de dag waarop ik begon. 

Maar na drie jaar achter elkaar 24 uur per dag, zeven dagen per week als
zelfstandige  'aan' en 'beschikbaar' te zijn geweest, ben ik ontzettend blij, dat
door de oprichting van Hét Uitvaart Team, ik sámen met fijne collega’s deze
manier van werken ten uitvoer mag brengen. Samen met Anne Hoeksma, 
Joni van Pul en Sandra Burger, allen ook met de nodige ervaring in de
uitvaartbranche, zal ik in de toekomst met liefde voor de mens en aandacht
voor detail families blijven begeleiden die te maken krijgen met afscheid
nemen. 

Hét Uitvaart Team staat garant voor een persoonlijke, respectvolle en
kwalitatief goed verzorgde uitvaart. We werken met een klein team van
gedreven mensen, die op een integere, respectvolle wijze samenwerken met
nabestaanden om er een mooie uitvaart van te maken. Waardig en passend bij
de gene die het leven los liet, maar ook bij diens naasten. Onze werkwijze
kenmerkt zich door betrokkenheid, persoonlijk contact, goed luisteren en
creatief zijn.

Wij zijn graag uw gesprekspartner als het gaat om uw uitvaartwensen. Er is
immers meer mogelijk dan koffie en cake, een zwarte rouwauto en een hoge
hoed. U kunt vrijblijvend een afspraak maken voor een kosteloze
voorbespreking of het ‘laatste wensenboekje’ aanvragen via onze website
www.hetuitvaartteam.nl 
 

Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
www.hetuitvaartteam.nl
info@hetuitvaartteam.nl

Susanne Oomkens
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Museum De Wemme nog één week en één avond open

Over een week gaat Museum De Wemme dicht voor de wintersluiting. Tot die tijd 
kan de expositie ‘Je kunt de pot op’ nog gedurende alle middagen bezocht worden. 
Voor iedereen, die overdag weinig tijd heeft, is het museum ook op een avond 
geopend. Namelijk op donderdagavond 27 oktober van 18.30 tot 20.30 uur. De 
entreeprijs op de avonden is € 2,50 inclusief een drankje. De Museumkaart en 
geldige vrijkaarten worden ook geaccepteerd. Iedereen die 's avonds komt, kan 
meedoen met een prijsvraag. Mooie prijzen zijn beschikbaar gesteld door plaatse-
lijke ondernemers. 
Na 30 oktober wordt ‘Je kunt de pot op’ afgebroken. Eind maart gaat het museum 
weer open met een nieuwe tentoonstelling.

RABO Clubsupport

Iedereen die op ons gestemd heeft en natuurlijk de RABOBANK heel hartelijk dank. 
Nogmaals heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten, 
Korfbalvereniging KIA, Koekange

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

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
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Herfstconcert van Wijker Kunst
Op zaterdagavond 12 november a.s. brengt zangvereniging Wijker Kunst na een 
langdurige coronastop, een zeer afwisselend Herfstconcert in de kerk te IJhorst.
Onder leiding van hun enthousiaste dirigent Mannes Hofsink zullen het vrouwen-
koor, het mannenkoor en ook gezamenlijk als gemengd koor, een keur aan liederen 
ten gehore brengen. Het koor heeft de laatste maanden intensief gerepeteerd, om 
een prima concert aan de bezoekers te presenteren.
De begeleiding is in handen van Maarten Gal (vleugel), Nico Staal (bas) en Giovanni 
Timmermans (drums). Het muziekgroepje zorgt ook voor een eigen intermezzo.
Het concert, in de sfeervol ingerichte kerk begint om 20.00 uur (de kerk is open om 
19.30 uur)
De entreeprijs is € 15,00 incl. een kop koffie/thee in de pauze.
Vanaf 31 november zijn kaarten via voorverkoop bij de leden te bestellen.
Of per mail bij de secretaris gvdbelt71@gmail.com

De Egels op de Eggeweg 
Op 28 september ontdekten wij dat er 2 jonge 
Egels bij ons kwamen. En op 30 september nog 
eentje. Wat een verrassing was dat! Erika en 
Erik waren dus vader en moeder geworden, 
waarschijnlijk eind augustus/begin september 
al. Ze waren gevoed door Erika. Na 6 weken wees Erika haar kleintjes de weg naar 
de voerbak met droogvoer (speciaal  Egelvoer) bij ons aan de Eggeweg. Ook liet 
ze merken waar ze water konden drinken. We hebben de kleintjes Elise, Eelco en 
Elisabeth genoemd. Na een week hebben we moeder Erika niet meer gezien. De 
kleintjes komen wel iedere avond als het donker wordt. We zijn benieuwd wanneer 
ze in winterslaap gaan, het kan zijn dat dat pas in januari is.
Eerst moeten ze nog goed eten. Ze hebben wel een Egelhuis gekregen!  

Anneke Windemuller  

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl
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5 november: Natuurwerkdag in Zuidwolde 

Op zaterdag 5 november doet Natuurverenging Zuidwolde mee aan de nationale 
Natuurwerkdag in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. Vanaf  9.00 uur 
gaan we aan de slag bij de rotonde aan de Ommerweg  in Zuidwolde  om het heide-
terrein weer open te maken en opslag te verwijderen.
Iedereen die mee wil doen, 
jong en oud, is van harte 
welkom. Heerlijk om samen 
buiten de handen uit de 
mouwen te steken en te zien 
hoe een gebied opknapt 
van deze onderhoudsbeurt. 
Landschapsbeheer zorgt voor 
gereedschap en handschoe-
nen, maar trek zelf stevige 
kleding en schoeisel aan. We 
sluiten af om 12.00 uur met  
erwtensoep of vegetarische 
soep voor alle medewerkers. 

Koekanger
Dwarsdijk 5
Koekange

zonne-energie

Weerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold 
Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nlWeerwille 8 | 7961 LV Ruinerwold 

Tel.: 06 - 4971 9946 | berty@jkwant.nl

WAT VOOR SOORT 
KLACHTEN HEEFT U?

Ademhalingsklachten | Gewrichtspijn
Darmproblemen | Stress | Slapeloosheid

Depressie | Pijnbestrijding
Oververmoeidheid | Orthopedie
Hoofdpijn | Burn-out | Angsten

Zenuwstelsel | Spieren | Vermoeidheid
of gewoon voor ontspanning

Voor vragen bel of app vrijblijvend
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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

Huiskamerfestival Zuidwolde & Erflanden
Na 2 jaar uitstel is het dan eindelijk weer zover: op zondagmiddag 13 november 
2022 vinden er op 18 locaties concerten plaats van diverse muzikanten en bands. 
Deze treden op in verschillende huiskamers, de bibliotheek in Zuidwolde en de 
basisschool in de Erflanden. 
Dit jaar hebben de organisaties met een enthousiast team een breed festival 
opgezet waarin verschillende stijlen een huiselijk podium krijgen om hun optreden 
vorm te geven. Van hardrock tot jazz, van poëzie tot Ierse volksmuziek en alles daar 
tussenin.
Dit is een uitgelezen kans voor bezoekers om in een gemoedelijke sfeer van heel 
dichtbij live muziek op verschillende locaties te beleven. 
De opzet van dit vrije-gift-festival is om iedereen, van jong tot oud, samen te 
brengen. De organisaties publiceren binnenkort een mooie route, die bezoekers, 
bij voorkeur met mooi weer, op de fiets kunnen doen en waarmee zij een keuze 
kunnen maken tussen de verschillende huiskamers. 
Van 13 tot 18 uur zijn de huiskamers geopend en staat een kopje koffie of thee 
voor u klaar. Elke sessie duurt 45 minuten met een half uur pauze zodat u meerdere 
optredens kunt bezoeken. Er zullen drie sets op elke locatie gespeeld worden.
Sponsoren, vrije giften, deelnemende huiskamers en muzikanten maken het moge-
lijk dit mooie festival kosteloos aan het publiek aan te kunnen bieden
Graag tot ziens op 13 november in Zuidwolde en de Erflanden. 
Voor meer informatie zie http://www.huiskamerfestivalzuidwolde.nl/
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Korfbalvereniging Kia
Gea Zwiers: 0612178917
www.kvkia.nl 
Tennisvereniging de Marke
Leo van Veldhoven: 06-49824048
www.tvdemarke.nl
Belangenvereniging Koekange
Wilt u iets kwijt? Of heeft u tips? Of op/
aanmerkingen laat het ons weten.
Henk Koetsier: 06-21854875 
Historische Vereniging
Johannes de Kleine: 0522-451580
www.historiedewijkkoekange.nl
Feestcommissie Koekange
Roselie Heuvelman: 06-27534705.0
www.koekangerfeest.nl
Speeltuinvereniging de Hommel
Wij organiseren leuke activiteiten voor 
kinderen in de vakanties.
Félice Barelds: 06-30734339
Kinderclub Plat Dakkie
Activiteiten na schooltijd
Voor alle kinderen van Koekange
van 6 tot 12 jaar
Jenny Mulder 06-15255377
Koekanger Alert groep
Christina Tijmens: 06-53606777

Hardloopgroep Koekange
Geke Andeweg: 06-10899171
Facebook: Loopgroep Koekange
Voetbalvereniging Vitesse ‘63
René Brinkman: www.vitesse63.nl 
of mail: jc@vitesse63.nl
Sport Allee
Gevarieerde, persoonlijke en 
uitdagende bootcamptrainingen?
Annelien Laan: 0613479112
www.sportallee.com
OVK
Vereniging voor Ondernemers uit 
Koekange 
Jack Maat: 06-30184712
OVK.koekange@gmail.com
IJsvereniging Koekange
Carina Prent: 0522-451158
www.voorwaartskoekange.nl 
Tai Chi
Chinese bewegingsvormen goed voor 
lichaam en geest
Angely Kok: 06-46167044
Bridgeclub Koekange
Elke 2e en 4e maandag van de maand. 
Info of aanmelden:
Annie Smink 0522451981

Ve r e n i g i n g e n  e n  a c t i v i t e i t e n

Indien u ook graag op deze pagina vermeld wilt worden, laat het ons weten: 
Belangenvereniging.koekange@gmail.com

Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl
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Rozebottel Schoolplein - Cross Racen
 
En daar was weer een aankondigingsplakkaat aan het hek van de Rozebottelschool 
op donderdag 21 oktober. Helaas had de wind al snel schade toegebracht, dus op 
advies van ondergetekende hing er vrijdag 22 oktober een nieuw en weersbestedig 
plakkaat - top Sven!

1e plakkaat donderdag 20-10-2022 2e plakkaat vrijdag 21-10-2022
 
Spannend voor de initiatiefnemers hoe de opkomst zou zijn op zaterdag de 22e.
Nou: met een 12-tal jeugdige deelnemers mocht het wel een succes genoemd 
worden. Het leek allemaal een beetje verwarrend voor wat betreft de spelregels 
voor fietsrondjes op zowel het schoolplein alsook om de school heen, en later de 
uitreiking van de bekers, maar de jeugd kwam er onderling zonder problemen uit.
De schade aan lijf en leden bleef gelukkig ook beperkt tot maar 1 slip/valpartij.
En grappig ook: een van de winnaars was Jens, maar wel op een gewone fiets!

De deelnemers aan de BMX-Mountainbike-Crossfiets race
 

Vriendelijke groet, buurman Wout - Sportlaan 19
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Lekker uit eten? Of iets te vieren? 
Kom naar: 

Landrestaurant De Hooiberg 

Activiteit: 
Verhalenavond: 28 oktober; 25 november 

en 10 februari. 

Uit eten: elke donderdag, vrijdag 
en zaterdag 

(Reserveren kan online) 

www.welgelegen.com 
0522-451771 

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

Culturele Avond van de Historische Vereniging de Wijk-Koekange

De Culturele avond van de Historische 
Vereniging de Wijk-Koekange op vrijdag 21 
oktober 2022 was een daverend succes. 
Het was een volle bak, ruim 130 aanwe-
zigen! Tijdens deze avond hebben wij 
een erg leuk programma gezien van het 
trio Marga Kool, Jan Veenstra en Egbert 
Meijers. Alle drie geboren in de eerste zes 
jaar na de oorlog en dus zijn ze babyboomers. In hun bestaan tot dusver hebben ze 
de wereld geweldig zien veranderen. Daar keken ze in het programma Babyboomers 
Blues op terug. Dat deden ze met verhalen, liedjes en gedichten in het Drents, maar 
hier en daar ook in het Nederlands en in het Engels. Soms serieus, soms hilarisch en 
vol zelfspot. Kortom ze hebben ons een geweldige avond bezorgd; waarvoor dank!  
Het was voor het bestuur fijn om te zien dat er, na 2 COVID-19 jaren, zoveel belang-
stellenden waren gekomen. Dit geeft ons zekerheid dat hieraan een behoefte is 
en wij zorgen er voor dat wij voor komend jaar weer een  mooi programma gaan 
samenstellen. Houd onze website en de facebookpagina goed in de gaten voor het 
laatste nieuws omtrent de Historische Vereniging.
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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

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 

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

w
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lBouw-
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!
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Nacht van de Nacht
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is

Zaterdagavond 29 oktober doet Natuurvereniging Zuidwolde mee aan de landelijke 
Nacht van de Nacht in het Faliebergbos in Zuidwolde. Deze activiteit gaat om het 
belang van duisternis.  De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. 

Na afloop staat er in het Tonckenshuys voor de deelnemers een consumptie klaar. 
Met de 18e Nacht van de Nacht vragen natuur- en milieufederaties aandacht voor 
de gevolgen van lichtvervuiling. Nederland is één van de meest verlichte landen ter 
wereld. Echte duisternis is er bijna niet meer te vinden. Het overmatig en onno-
dig gebruik van licht heeft grote gevolgen voor mensen, dieren en planten. Het 
bioritme wordt verstoord. Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is.
Iedereen is welkom. 
Maar opgave vooraf is wel nodig via info@natuurverenigingzuidwolde.nl

De activiteit is voor kinderen gratis, volwassenen betalen € 2 (incl. consumptie). 
De start is om 19.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het Tonckenshuys, Meppelerweg 
22, Zuidwolde.

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

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

altijd scherp!altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 



14

Agenda
26 okt. De Koegang nr. 20
28 okt. Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur 
28 okt. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
29 okt. Nacht van de Nacht - start parkeerplaats Tonckenshuys Zuidwolde - 19.30 uur
  5 nov. Natuurwerkdag Zuidwolde - rotonde Ommerweg - vanaf 9.00 uur
  8 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  9 nov. De Koegang nr. 21
11 nov. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
12 nov. Herfstconcert Wijker Kunst - kerk IJhorst - 20.00 uur
13 nov. Huiskamerfestival Zuidwolde én Erflanden - 13.00-18.00 uur
19 nov. Intocht Sinterklaas - Hof van Koekange - 13.00 uur
23 nov. De Koegang nr. 22
25 nov. Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur
25 nov. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
29 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  7 dec. De Koegang nr. 23
  9 dec. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
20 dec. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
21 dec. De Koegang nr. 24
23 dec. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
  3 jan. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  6 jan. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
  7 jan. Klaverjasmarathon - De Schakel - 10.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 9 november 2022
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 3 november 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
Klachten bezorging: Drukkerij Kleen, 0522 255449

Elke dinsdagavond Training Loopgroep Koekange - 19.30 uur 
1e vr. v.d maand Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur

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 28,13 / halve pagina e 49,49)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341  8777 78 t.n.v. Drukkerij Kleen.
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Bel ons via
085 0013 157

E-mail ons via 
info@stichtingoco.nl 

Vul het
contactformulier in op 
www.stichtingoco.nl 

Stichting OCO 
ondersteunt

bij het aanvragen
van hulp

Heeft u zorg of hulpverlening 
nodig maar u weet niet goed 
hoe u dit moet aanpakken?
Heeft u vragen over het regelen 
van zorg? Wij weten welke 
zorg, hulp of middelen er 
beschikbaar zijn en hoe u die 
kunt aanvragen. Ook bieden we 
een luisterend oor. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

Informatie
Huisartsenpraktijk Koekange
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8-17 uur op 0522-451236 en 24 uur per dag  
via ons patientenportaal: koekange.uwzorgonline.nl.
Voor verder informatie over de praktijk verwijzen wij naar onze website: 
www.koekange.praktijkinfo.nl.

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

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



Spaar nu voor heel veel 
PLAYMOBIL sets

Kom je met
ons spelen?

Tot wel

korting

60%

Coop Scherff Koekange, Dorpsstraat 26


