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Een onderdeel van de greppeltocht van zaterdag 5 november: 
via de watertransportbuis de brede sloot oversteken.
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K e r k d i e n s t e n

Gereformeerde kerk Berghuizen   
13 nov. 9.30 uur Ds. J.W. Muis
20 nov. 9.30 uur Ds. J.W. Muis  Laatste zondag kerkelijk jaar

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
13 nov. 9.30 uur Ds.E. van Veen Ruinerwold 
20 nov. 9.30 uur Ds. B. Metselaar Beilen Laatste zondag / herdenking overled.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
13 nov. HA 11.00 uur Ds. R Meijer  Meppel
20 nov. 11.00 uur  Ds. E Meijer  Heemse

VViinnddtt  uu  ddiiee  bbllooeemmbbaakkkkeenn  aaaann  ddee  
llaannttaaaarrnnppaalleenn  ooff  llaannggss  ddee  ssttrraaaatt  ooookk  zzoo  
mmooooii??  
Een bloembak in de straat zorgt voor kleur en 
gezelligheid. 

De belangenvereniging van Koekange wil graag 
een aantal van deze bakken aanschaffen. We 
zoeken inwoners die zo'n bloembak willen 
verzorgen gedurende de lente en de zomer. 

U kunt u alleen aanmelden of met de buurt. Laat 
ons weten of u wat kleur in uw buurt wilt. Graag 
horen we ook of de voorkeur uitgaat naar een 
bak aan de lantaarnpaal of gewoon een staande 
bak /zuil. 

Wij zullen de bloemen brengen en eventueel 
bevestigen, als u het dan wilt verzorgen. In 
september worden de bakken weer opgehaald en 
gaan ze weer terug naar de kwekerij. 

Interesse? Meld u aan bij 
belangenvereniging.koekange@gmail.com 
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Vindt u die bloembakken aan de 
lantaarnpalen of langs de straat ook 
zo mooi?
Een bloembak in de straat zorgt voor kleur en 
gezelligheid.

De belangenvereniging van Koekange wil graag 
een aantal van deze bakken aanschaffen. 
We zoeken inwoners die zo'n bloembak willen 
verzorgen gedurende de lente en de zomer.

U kunt u alleen aanmelden of met de buurt. 
Laat ons weten of u wat kleur in uw buurt wilt. 
Graag horen we ook of de voorkeur uitgaat 
naar een bak aan de lantaarnpaal of gewoon 
een staande bak/zuil.

Wij zullen de bloemen brengen en eventueel 
bevestigen, als u het dan wilt verzorgen. In 
september worden de bakken weer opgehaald 
en gaan ze weer terug naar de kwekerij.
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zoeken inwoners die zo'n bloembak willen 
verzorgen gedurende de lente en de zomer. 

U kunt u alleen aanmelden of met de buurt. Laat 
ons weten of u wat kleur in uw buurt wilt. Graag 
horen we ook of de voorkeur uitgaat naar een 
bak aan de lantaarnpaal of gewoon een staande 
bak /zuil. 

Wij zullen de bloemen brengen en eventueel 
bevestigen, als u het dan wilt verzorgen. In 
september worden de bakken weer opgehaald en 
gaan ze weer terug naar de kwekerij. 

Interesse? Meld u aan bij 
belangenvereniging.koekange@gmail.com 
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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 schrijfwedstrijd

Sinds de start van de huidige Koegang in 2005 heb ik bijna elke editie van ons 
dorpsblad een Stukje Natuur geschreven. Regelmatig krijg ik leuke reacties over 
deze stukjes. Er zijn zelfs lezers die voornamelijk voor het Stukje Natuur de Koegang 
openslaan.
In al die jaren zijn er al 369 verschillende onderwerpen langsgekomen. Van vogels 
tot planeten, van insecten tot weekdieren. Maar zo langzamerhand raak ik door 
mijn onderwerpen heen. 
Een paar weken geleden kreeg ik het idee of iemand anders misschien een Stukje 
Natuur zou willen schrijven. Maar wie? Toen kreeg ik de ingeving om groep 7 en 
8 van de beide lagere scholen in ons dorp aan het schrijven te zetten door er een 
schrijfwedstrijd van te maken.
Daarvoor heb ik contact opgenomen met de docenten van deze groep, op zowel De 
Rozebottel als de Prins Johan Frisoschool. Beide leerkrachten waren gelijk enthou-
siast, mede omdat zo’n schrijfopdracht goed past in hun lesprogramma. Een soort 
win-win situatie.
De afgelopen weken hebben de leerlingen de tijd gehad om een Stukje Natuur te 
schrijven. Ze hebben daar de tijd gekregen tot de publicatie van deze aankondiging. 
Er waren twee belangrijke voorwaarden: een maximaal aantal woorden en het 
moest over de natuur gaan.
Een driekoppige jury zal de komende week de ingeleverde schrijfsels beoordelen. 
Vervolgens zal de uitgever in de komende edities de drie beste Stukjes Natuur op 
deze plek publiceren, beginnend met de nummer drie. Op 21 december is de uitein-
delijke winnaar aan de beurt, waarbij tevens een fotograaf een foto zal maken van 
de drie prijswinnaars voor op het voorblad.

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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Het wordt weer ‘Smullen op Slachtdag’ 
in Museum De Wemme in Zuidwolde

In Museum De Wemme in Zuidwolde wordt het seizoen als vanouds afgesloten met  
“Smullen op Slachtdag”. Op zaterdag 12 november zijn er, tussen 11.00 en 16.00 
uur, allerlei culinaire en culturele activiteiten in het museum en op het voorplein 
in een grote tent.

Traditiegetrouw is slager Bouwman er met ‘Het varken op de ladder’. Heeft u 
nog nooit gezien hoe een varken wordt uitgebeend? Kom en maak het mee. In 
Nederland wordt dit bijna nergens meer gedemonstreerd. Het is heel speciaal om 
zo’n heel varken te zien met alle organen er nog in. De slager begint om precies 
11.15 uur met zijn werk.  

Naast de traditionele specialiteiten, die bij de slager te koop zijn, is er op culinair 
gebied nog meer te beleven. Een aantal andere lokale ondernemers is aanwezig. Zij 
laten u niet alleen proeven, maar vertellen u ook hoe hun producten tot stand zijn 
gekomen. In onze eigen eetstraat zijn taart, pannenkoeken, bruine bonen, soep, 
kniepertjes en Wemmegies verkrijgbaar. 

Daarnaast zijn er kramen met o.a. keramiek, textiel, kaarten, bloemstukjes, 
houtbewerken, sieraden en glas in lood. Bij deze kramen kunt u zien hoe de 
producten gemaakt worden. Kinderen kunnen kaarsen maken. En natuurlijk is de 
Oudheidkamer ook aanwezig. Alles wordt muzikaal omlijst met live muziek. 

De toegang voor dit gezellige evenement is maar € 1,00. Het entreebewijs is tevens 
een lot, waarmee een mooie prijs gewonnen kan worden. Kinderen tot 12 jaar 
betalen geen entree. Alle voor ons geldige vrijkaarten en de Museumkaart worden 
deze dag ook geaccepteerd.

GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij zijn
verhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Kerk open op Gedachteniszondag 20 november a.s.

Op Gedachteniszondag 20 november a.s. is de dorpskerk open van 15.00 tot 17.00 
uur om een kaarsje aan te steken voor dierbaren die ons ontvallen zijn.
De kerk nodigt uit om een plek te bieden aan mensen die troost of kracht zoeken of 
een moment stil willen staan bij verlies.
Weet u welkom!

De ouderlingen van de Protestantse Gemeente Koekange

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

Eggeweg 30  
7958 PL  Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl
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Theelichtjestocht vrijdag 9 december 2022 

Na 2 jaar ‘coronabreak’ zijn we dit jaar weer begonnen met de organisatie van de 
theelichtjestocht. Loop je ook mee? Kom dan op vrijdag 9 december 2022 naar 
Dorpshuis de Schakel. Daar zal de lichtjesroute beginnen en ook eindigen. Zoals elk 
jaar zullen er onderweg wat activiteiten en versnaperingen op je staan te wachten. 
Deelname is geheel gratis. Je zult ons wel blij maken met een vrijwillige bijdrage, 
zodat we komende jaren de tocht kunnen blijven organiseren. 
Wanneer? Starten tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Waar? Dorpshuis de Schakel. 
Om de sfeer compleet te maken, zou het leuk zijn als je zelf ook verlicht komt. Dus 
pak die lampjes, lampionnen, glow in the dark spullen uit de kast en wees creatief.  

Wil je niet meelopen maar wel een beetje sfeer proeven? Kom dan ook naar het 
dorpshuis. Onder het genot van een kopje koffie kun je luisteren naar piratenkoor 
’t Zwarte Gat.

Tot vrijdag 9 december! Oh ja, neem je een pen en papier mee? 

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

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

Concert Wijker Kunst

Na een lange periode zonder concerten gaat  Wijker Kunst op 12 november a.s. 
weer een optreden verzorgen in de kerk in IJhorst. Het vorige  concert was ter gele-
genheid van Kerstmis 2019 en nu dus bijna 3 jaar geleden. Uiteraard is COVID-19 de 
oorzaak van deze langdurige stilte, het koor heeft een lange periode niet of nauwe-
lijks kunnen repeteren. Maar vanaf het afgelopen voorjaar is er weer hard gewerkt 
onder de inspirerende leiding van dirigent Mannes Hofsink. Het is de bedoeling 
dat, zoals gebruikelijk, zowel het vrouwenkoor als het mannenkoor een deel van 
de avond zullen verzorgen. Maar ook zullen beide koren samen, als gemengd koor, 
een bijdrage leveren. Het programma is zeer divers, van Schubert tot de Beach Boys 
en alles wat daar tussen zit. Een combo onder leiding van Maarten Gal zal diverse 
malen het koor begeleiden. Wijker Kunst hoopt dat veel mensen de weg naar de 
kerk zullen vinden op 12 november. De toegangsprijs is € 15,00 inbegrepen koffie 
of thee in de pauze.

Lezing over de Havik door Willem van Manen
 
Natuurvereniging Zuidwolde organiseert dinsdag 22 november een lezing over de 
Havik door Willem van Manen. Hij is werkzaam bij SOVON, de landelijke stichting 
voor vogelonderzoek en hij heeft de afgelopen 40 jaar onderzoek gedaan naar de 
Havik. Dat deed hij voor een groot deel in onderzoeksgebied Drenthe. 

Willem van Manen komt een avond vertellen en laat zien hoe de Havik leeft, hoe 
het deze roofvogel thans vergaat en met welke andere dieren hij te maken heeft. 
Dinsdag 22 november in de Boerhoorn, Oosterweg 14 in Zuidwolde, 
aanvang 20.00 uur.
Iedereen is welkom en de toegang is gratis.



9

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

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 

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

Gevonden:
Mijn oog viel op deze -J- hanger in het zand bij de ingang van de 
Rozebottelschool - af te halen dagelijks na 18 uur aan Sportlaan 19.

Te koop,  gevonden e.d.



10

OldStars HZVV eerste koploper in competitie

Steenwijk Het OldStars team van voetbalvereniging HZVV voert na de eerste compe-
titieronde de ranglijst aan. Op de accommodatie van vv Steenwijk wonnen de 
Hoogeveners twee van hun drie wedstrijden. De tegenstanders waren Dedemsvaart 
(5-0) en Meppel (2-0). De derde wedstrijd tegen IJVV uit IJsselmuiden eindigde in 
3-3 gelijk spel. De middenmoot op de ranglijst wordt gevormd door vv Steenwijk, 
FC Meppel, Vitesse ’63 (Koekange) en Sport Vereent (Oldeberkoop). Deze vier 
ploegen behaalden ieder twee overwinningen en konden dus zes punten op hun 
conto bijschrijven. IJVV won één keer en speelde een keertje gelijk en boekte dus 
een totaal van vier punten. Dedemsvaart en Zuidwolde sluiten de rij na deze eerste 
ronde. Beide teams pakten nog geen punten. De, in totaal, veertien wedstrijden 
werden op drie veldjes gespeeld tussen teams van zes spelers en staan onder 
leiding van een scheidsrechter die alle regels van het spel kent en hanteert. Cruciaal 
bij OldStars walking voetbal is dat er niet hard gelopen mag worden, er mag geen 
lichamelijk contact zijn, slidings zijn niet toegestaan en de bal mag niet hoger dan 
heuphoogte gespeeld worden. Dat deze vier basisprincipes voor nog niet alle teams 
gesneden koek waren, bleek dinsdagmiddag regelmatig. Waar het ene team met 
een strakke pas de verdediging van de tegenstander uitspeelde had het andere 
team het al lastig genoeg om niet hard te gaan lopen of toch maar even tegen de 
tegenstander aan te leunen om die het zo lastig mogelijk te maken. De wedstrij-
den verliepen uiterst sportief en gezellig en op enkele kleine ongelukjes na, bleef 
iedereen deze voetbalmiddag heel. De tweede speelronde is om 15 november. Die 
middag tekent FC Meppel voor de organisatie. Ook dan beginnen de wedstrijden, 
die elk 20 minuten duren, om 14.00 uur. 
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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

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip in de wijde omgeving

Wie verdient de titel ‘het RASPAARD 2022’?

In januari 2023 is het weer zover. Dan wordt bekend welk initiatief met de titel 
‘RASPAARD 2022’ naar huis gaat. Welk initiatief heeft een uitzonderlijke prestatie 
geleverd? Inwoners kunnen initiatieven uit de gemeente De Wolden benoemen en 
het college van B&W haalt hieruit de winnaar.
Inwoners van De Wolden weten als geen ander wie voor de titel in aanmerking 
komt! Kent u een initiatief dat in aanmerking komt voor het RASPAARD 2022? 
Meld het aan! Ga naar de site van gemeente De Wolden: dewolden.nl/raspaard. 
De gemeente maakt graag gebruik van de kennis en ervaring van inwoners en 
organisaties. Samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en de 
gemeente maken plannen en de uitvoering daarvan beter! 

Samen denken & doen
Wanneer inwoners meedenken en -doen in plannen van de gemeente, of de 
gemeente denkt en doet mee in plannen van inwoners, dan dragen ze samen 
bij aan een samenleving waarin iedereen zich herkent. Burgemeester Inge C.J. 
Nieuwenhuizen: ‘Inwoners en ondernemers, de instellingen en de gemeente: 
samen werken we aan een mooi De Wolden. Dat is het uitgangspunt. En daar zijn 
we trots op. Door jaarlijks één van de vele initiatieven van onze inwoners uit te 
roepen tot RASPAARD De Wolden, laten we zien dat we als gemeente trots zijn en 
respect hebben voor dat wat deze inwoners met hun initiatieven mogelijk maken.’
Vul het formulier op de dewolden.nl/raspaard in om iemand/een project/gebeurte-
nis/activiteit aan te melden voor het RASPAARD 2022. Doe dat vóór donderdag 24 
november 2022.

Waar moet het initiatief aan voldoen?
Het moet gaan om een prestatie van één persoon of een groep personen.
Deze persoon of groep moet uit de gemeente De Wolden komen met een initiatief 
in gemeente De Wolden.
Het mag een initiatief op sportief, cultureel, maatschappelijk of ander terrein zijn.
De prestatie moet een positieve invloed hebben gehad op de leefomgeving.
Aanmeldingen moeten uiterlijk donderdag 24 november 2022 binnen zijn.



Coop Scherff Koekange
Dorpsstraat 26

Agenda
11 nov. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
12 nov. Kangoeroetraining KV KIA - gymzaal Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 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
  2 dec. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
  3 dec. Kangoeroetraining  KV KIA - gymzaal Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 23 november 2022
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 17 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


