
18e jaargang nr. 22 23 november 2022

Fo
to

's:
 e

FH
a

Ruilmiddag in dorpshuis De Schakel.



2

K e r k d i e n s t e n

Gereformeerde kerk Berghuizen   
27 nov. 9.30 uur Ds. J.W. Muis  1e advent
4 dec. 9.30 uur  dhr. H. Feijen Meppel  2e advent

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
27 nov. 9.30 u Ds. R. Gosker De Wijk 1e Advent
4 dec. 9.30 u Ds. J. Woltinge Zwolle 2e Advent

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
27 nov. 11.00 uur Ds. Smit  Zuidwolde
4 december 11.00 uur ds van ‘t Foort Hoogeveen

Uitnodiging jaarvergadering 
IJsvereniging Voorwaarts
Beste leden, graag willen wij jullie uitnodigen voor de jaarvergadering op donder-
dag 15 december 2022 om 20.00 uur in het dorpshuis van Koekange.
Een belangrijk punt op de agenda is een voorstel voor een statutenwijziging.
In het kader van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen willen wij 2 artikelen 
toevoegen aan de statuten.
Indien u de conceptstatuten voor de jaarvergadering wilt inzien kunt u een e-mail 
sturen naar info@voorwaartskoekange.nl.
Wij zullen u dan informeren waar u de conceptstatuten kunt inzien.
Op de jaarvergadering zullen de statutenwijziging in stemming worden gebracht. 
U bent van harte welkom!

Het Bestuur 

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

3e prijs schrijfwedstrijd Stukje Natuur

De grote missie
Milou en Lauren gingen naar het bos. Maar met een reden. Ze moesten het bos 
redder. Het bos moest gekapt worden, Omdat er een weg door heen gebouwd 
moest worden.
Ze hadden rood wit, lint meegenomen, papier en potloden. Ze waren wel bang om 
opgepakt te worden. Want de vorige keer toen ze zoiets gingen doen,werden ze 
opgepakt! En dat was bijna slecht afgelopen. Maar ze weten nu wel wat ze moeten 
doen. Lauren hoort iets! e is bang. En het wordt ook al schemerig. Nu horen ze het 
allebei. Maar ze blijven dapper.
Milou volcht het geluid. Ze komt erachter dat het geluid uit een kartonnen doos 
kwam. Met een paar gaten erin. Ze maakt de kartonnen doos open. ZE SCHRIKT !
Maar er zat een puppy in. Hij zat te huilen. Lauren zij tegen Milou: ´Het bos redden 
kan nog heel even wachten. We moet eerst de puppy helpen´. Ze hadden de puppy 
mee naar huis genomen. Maar mama vond het geen goed idee. Ze zei:´ Dat we hem 
weer terug naar het bos moesten brengen´. Maar dat wouden ze niet. En ze dach-
ten dat de puppy hen zou kunnen helpen, dus ze bedachten een smoesje. Dat ze de 
puppy naar het bos terug zouden brengen. Maar eigenlijk wouden ze het bos gaan 
redden. Toen ze eindelijk in het bos waren. hadden ze de puppy een naam gegeven.
Ze noemde hem snuitje! Snuitje hoorde iets. Hij rende naar het midden van het bos.
Milou en Lauren rende er achteraan. Toen begrepen ze dat snuitje hun, echt wou 
helpen. Want wat ze zagen was niet goed. Er waren shovels, hijskranen en nog veel 
meer. Ze rende er voor met de borden en het lint. Ze werden bijna aangereden. Ze 
probeerde de burgemeester over te halen. Dat lukte niet. Ze werden bijna de bak 
in gegooit. Na een paar dagen. Lukte het. Ze dachten allebei. Het is gelukt dankzij 
snuitje.

Florien, Prins Johan Frisoschool
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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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Kerstconcert Chr. Muziekvereniging De Bergklanken

18 december om 16.00 uur in de Gereformeerde kerk te Berghuizen geeft De 
Bergklanken een mooi en afwisselend kerstconcert. 
We nemen u mee in verschillende muzikale sferen afwisselend met een sopraan-
zangeres.
Dirigent: Rik Hoekstra. Solist: sopraan Machteld Vossen.
Gratis entree. Collecte bij de uitgang.

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

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

Langedijk 7  |  7958 PJ Koekange  |  0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl  |  www.studiosannebeautyhair.nl
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INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG  

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION:

ECHTSCHEIDING | EINDE RELATIE?

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

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

HZVV behoudt leiding in OldStars competitie

Op het hoofdveld van FC Meppel werd dinsdagmiddag de tweede ronde gespeeld 
van de voetbalcompetitie voor OldStars, oftewel walking voetbal. De organise-
rende vereniging had vier kleinere velden uitgezet waarop 12 wedstrijden werden 
gespeeld. Alle acht verenigingen betraden drie keer 20 minuten het speelveld. 
Ondanks het 1-1 gelijke spel tegen het ook sterke team van Steenwijk, behield HZVV 
de koppositie. De Hoogeveners wonnen namelijk wel de beide andere ontmoetin-
gen. Zowel tegen Sport Vereent Oldeberkoop als tegen Zuidwolde werd een 4-1 
overwinning behaald. HZVV staat nu op een totaal van 14 punten. Ze worden op 
slechts 1 punt achterstand gevolgd door vv Steenwijk (13), Vitesse ’63 Koekange 
(12), FC Meppel (10) en Sport vereent (10). IJVV behaalde tot nu toe 8 punten en 
won dinsdagmiddag van Vitesse ’63. Zuidwolde staat voorlaatste met 1 punt, dat 
in de wedstrijd tegen IJVV werd hebaal (1-1). Dedemsvaart staat na twee ronden 
nog puntloos onderaan. Evenals in de eerste competitieronde, vorige maand in 
Steenwijk, kwamen de spelers weer ongeschonden uit de strijd. De wedstrijden 
stonden ook dit keer onder de prima leiding van Arnold Leenders, Hans Kuperus, 
Ad Voortman en Jelis van der Laan. De derde ronde van de vijf geplande competitie-
middagen is op 8 december bij HZZ in Hoogeveen. De eerste wedstrijden beginnen 
om twee uur ’s middags. 
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Voedselkast
Koekange, Weerwilleweg 8A. Heeft u aan het einde van uw geld nog een stukje 
maand over? Kom hier gratis boodschappen halen. Altijd open.

Hallo kinderen van 0 tot 8 jaar,   
 

Komen jullie je klompje 
zetten bij Kuiper?

Je klompje mag je brengen vanaf 23 november.
Je krijgt van ons een sticker waar je naam 
opgezet wordt.

Op maandag 5 december 
mag je je klompje weer ophalen.

Sint en Piet   



8

Start: tussen 18.00 en 20.00 
vanuit Dorpshuis de Schakel.

Deelname is gratis
Vrijwillige bijdrage? Graag!

KOEKANGE

Mede mogelijk gemaakt door:
OVK Koekange
COOP Scherff
Zondagfair Koekange
Dorpshuis de Schakel
Dorpsbelangen Koekange
Provincie Drenthe

Niet lopen? maar wel luisteren 
naar piratenkoor 

‘t Zwarte Gat?
U bent vanaf  19.30uur van 

harte welkom.
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Extraatje voor clubkas met collecte Jantje Beton 
Oproep voor clubs om deel te nemen in maart 2023 
 
Elk jaar in maart vindt de bekende Jantje Beton Collecteweek plaats. Clubs, vereni-
gingen, speeltuinen, kinderboerderijen, scoutinggroepen en jeugdstichtingen 
kunnen weer meehelpen om alle kinderen in Nederland te laten buitenspelen. 
Jantje Beton zoekt nieuwe clubs om te collecteren in maart 2023. 
 
Extraatje voor de club 
Een voordeel is dat 50% van de opbrengst voor de eigen clubkas is. Wanneer er 
extra geld nodig is voor een clubuitje of er zijn nieuwe materialen nodig, doen 
clubleden mee met collecteren. De andere helft gaat naar de projecten van Jantje 
Beton. In 2022 is er meer dan € 1.25.000.000 opgehaald door alle collectanten! 
Er is dus € 612.000 naar verenigingen overgemaakt ten behoeve van hun eigen 
jeugdactiviteiten. 
 
Langs de deuren en online 
Er zijn goede doelen, die tegenwoordig alleen voor online collecteren kiezen. 
Jantje Beton collecteert zowel online als langs de deuren met een collectebus én 
Ideal QR-code. Deur tot deur haalt nog steeds het meeste geld op, maar vlak de 
online-collecte niet uit. Voor de ene collectant is het een mooie aanvulling om via 
whatsapp of online te collecteren, voor de ander is het een uitkomst om alleen een 
online collectebus aan te maken.
Ieder clublid kan dit zelf beslissen en een online collectebus is zo geregeld vanuit 
je luie stoel. 
 
Samen een handje helpen 
Een op de zes kinderen speelt niet buiten. Jantje Beton maakt zich zorgen, want 
buitenspelen is heel belangrijk en gezond voor de ontwikkeling van kinderen.
Naast de financiële voordelen voor de club biedt de collecte ook de mogelijkheid 
om jongeren te laten bijdragen aan een betere wereld en andere kinderen in 
minder fijne omstandigheden te helpen. Daarom doet Jantje Beton een oproep om 
mee te doen aan de collecte. Samen kunnen we meer speeltuinen en speelpleinen
vergroenen, gezonde buurten starten en kinderen in kwetsbare posities buiten 
laten spelen. 
 
Over de Jantje Beton Collecte 
De collecteweek van Jantje Beton vindt plaats van maandag 6 maart tot en met 
zaterdag 11 maart 2023. Online collecteren is mogelijk van 1 tot en met 31 maart 
2023. Aanmelden kan via www.jantjebeton.nl/collecte. 
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Koekanger
Dwarsdijk 5
Koekange

zonne-energie

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

Kerstconcert

Op vrijdagmiddag 16 december geven Ouderenkoor “Kunst naar Kracht” en 
Vrouwenkoor “Meander” een gezamenlijk Kerstconcert in het “Dorpshuis” de Wijk.
Beide koren staan onder leiding van dirigente Hennie Dijkstra.
Gastoptreden: het klarinet-ensemble van Apollo.
Het concert begint om 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur.
De entreeprijs is € 10,00 incl. koffie/thee. Kinderen tot 12 jaar € 5,00.
Entreekaarten zijn te koop via de leden van beide koren en bij Wens DA drogist in 
de Wijk.

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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Jan van ’t Zand fietsambassadeur De Wolden

Woensdag 16 november heeft wethouder Egbert van Dijk voormalig wethouder 
Jan van ’t Zand gevraagd fietsambassadeur voor De Wolden te worden. Jan fietst 
zelf ook graag en is altijd betrokken geweest bij de wielersport in onze gemeente. 

Drenthe fietsprovincie
Drenthe is de fietsprovincie bij uitstek. In Drenthe ligt er meer dan 1700 kilometer 
aan fietspaden en ook in De Wolden leggen we nog elk jaar nieuwe fietspaden 
aan. Ook de komende jaren gaan we (ontbrekende) stukjes fietspad aanleggen en 
proberen we waar mogelijk aan te sluiten op fietsnetwerken in de ons omliggende 
gemeenten. 

Naast het recreatief fietsen gebeurt er ook veel op sportief gebied in onze provin-
cie. In 2023 worden er mooie evenementen georganiseerd, o.a. de Ronde van 
Drenthe, het EK wielrennen en het Nederlands Kampioenschap Streetrace in 
Ruinen. Wethouder Egbert van Dijk zegt: “Fietsen, zowel recreatief als sportief, is 
belangrijk voor Drenthe en voor De Wolden. Jan van ’t Zand is een echte fietser en 
met zijn netwerk in de sport is er geen betere ambassadeur voor de fiets denkbaar 
in onze gemeente.”
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Bestel via
coop.nl

Geen tijd, geen zin?
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Sfeervol Herfstconcert Wijker Kunst

‘Beste mensen, fijn u allemaal na 3 jaar weer welkom te heten bij een concert van 
onze koren’. Met deze woorden verwelkomde voorzitter Gido Onderstal zaterdag-
avond 12 november, de goed gevulde kerk te IJhorst.
Wijker Kunst had als thema de herfst, daarbij natuurlijk refererend aan het seizoen. 
Naast de met herfstbloemen versierde kerk en de met kaarslicht aangegeven route 
naar de ‘concertzaal’, was ook het openingsnummer ‘Look at the World’ van de 
Britse componist John Rutter (1945) heel toepasselijk. Het gemengde koor zong 
het vrolijke nummer vol overgave en deed daarmee recht aan het ‘danklied voor de 
oogsten van de zomer en de herfst’.

Onder leiding van de enthousiaste dirigent Mannes Hofsink en bij meerdere 
nummers begeleid door een combo bestaande uit Maarten Gal (vleugel) Nico Staal 
(basgitaar) en Giovanni Timmermans (drums) zong Wijker Kunst zo’n 18 nummers.
Het uitstekend presterende vrouwenkoor zong o.a. ‘Morning has broken’ van Cat 
Stevens, met als oproep ‘Wees blij met elke ochtend die je gegeven is’ alsook ‘Make 
you feel my love’ een wereldhit van Adele in 2008, in 1997 geschreven door Bob 
Dylan.

Het mannenkoor (dat zit te springen om nieuwe leden) had veel succes met het 
nummer ‘Conquest of Paradise‘ waarbij de delen welke ‘piano’ (zacht), dan wel 
‘forte’ (luid) gezongen dienen te worden, goed uit de verf kwamen. 

Bij de wereldhit in 1970 van John Denver ‘Take me home, country roads’ wist de 
dirigent het enthousiasme van het koor over te brengen op het publiek waardoor 
menigeen de melodie meezong. Het gemengd koor, totaal 60 zangers, zorgde met 
haar vertolking van o.a. het schitterende nummer Perhaps Love, ook van John 
Denver voor een daverend applaus.

Dit gold ook zeker voor het nieuw op het repertoire staande, voor het koor uitda-
gende nummer ‘The long day closes’, van de Britse componist Arthur Sullivan. De 
tekst, speelt in op de dood en wordt o.a. in Engeland veel gezongen bij o.a. rouw-
bijeenkomsten.

Nadat de voorzitter de zeker verdiende bloemen had uitgedeeld en het publiek een 
welthuis had gewenst kwam de waardering voor het optreden tot uiting middels 
een langdurige staande ovatie. Als afsluiting werd daarna als toegift het ‘Hallelujah’ 
van Leonard Cohen gezongen.

Eens te meer bleek de kerk te IJhorst met zijn prachtige akoestiek een geweldige 
locatie te zijn voor dergelijke concerten.
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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 

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

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

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
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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 
(kwart pagina e 28,13 / halve pagina e 49,49)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341  8777 78 t.n.v. Drukkerij Kleen.

Agenda
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

  7 dec. De Koegang nr. 23

  9 dec. Theelichtjestocht - start vanaf De Schakel tussen 18.00 en 20.00 uur

15 dec. Jaarvergadering IJsvereniging Voorwaarts - De Schakel - 20.00 uur

16 dec.  Kerstconcert Ouderenkoren Kunst naar Kracht en Meander - Dorpshuis de Wijk 
- 14.00 uur

18 dec. Kerstconcert De Bergklanken - Geref. kerk Berghuizen - 16.00 uur

21 dec. De Koegang nr. 24

11 jan. De Koegang nr. 1

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 7 december 2022
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 1 december 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



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.

- 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

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
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Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud


