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Training reanimatie in dorpshuis de Schakel
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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange

14 juni 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf/ W. Muis Feestweekdienst
21 juni 9.30 uur Ds. G. Wiersma - Smelt Ruinen 

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

14 juni 11.00 uur Ds. Jonkman Hardenberg 
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk
21 juni 11.00 uur Ds. de Vries Balkbrug
 15.30 uur Ds. Boersema Zwolle

Gereformeerde kerk, Berghuizen

14 juni 9.30 uur Ds. C.J. ‘t Lam Pesse Feest Koekange
21 juni 9.30 uur Ds. J.W. Muis

Aandacht geeft kwaliteit

Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP  Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag- vrijdag , ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 



3

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje natuur Pangea
Het is ongeveer 40 jaar geleden dat ik met mijn biologiestudie in Wageningen 
ben begonnen. Opgegroeid op het platteland, waar de kennis over de weten-
schap toentertijd op een laag pitje stond, was de stap naar de wetenschap 
in sommige opzichten best wel groot. Zo kan ik mij bijvoorbeeld nog goed 
herinneren dat tijdens een college de docent voor het eerst vertelde dat alle 
huidige continenten ooit aan elkaar hebben gezeten als één groot supercon-
tinent, genaamd Pangea. Mijn allereerste gedachte weet ik nog goed: “Die 
vent is niet goed wijs”. Echter na een uitgebreide en degelijke uitleg veran-
derde dat beeld zeer snel. 
Het is natuurlijk vreemd dat continenten kunnen bewegen, je merkt er 
immers niet veel van. Echter om een complex verhaal enigszins duidelijk te 
maken, een eenvoudige uitleg. 
De aarde kun je vergelijken met een grote vloeibare bol, waarop een 100 
km dikke aardkorst drijft. Omdat er in de vloeibare kern van de aarde ver-
schillende complexe stromingen zijn, ontstaan er allerlei spanningen op de 
aardkorst. Dit heeft tot gevolg dat deze laag als het ware kan opbreken in 
verschillende stukken. Deze stukken drijven vervolgens uit elkaar of botsen 
tegen elkaar. Zo is Pangea 350 miljoen jaar geleden ontstaan doordat alle 
toenmalige continenten bij elkaar kwamen, om vervolgens 200 miljoen jaar 
geleden weer uit elkaar te drijven in de huidige continenten.
Alle invloeden op de aardkorst gaan gepaard met gigantische krachten, wat 
tot grote natuurrampen kan leiden. Denk hierbij aan aardbevingen en uit-
barstende vulkanen. Deze zijn grotendeels het gevolg van het verschuiven 
van de continenten.
Het bewegen van de continenten gaat overigens zeer langzaam, dit varieert 
van één tot tien centimeter per jaar. Dat is tijdens een menselijke generatie 
nauwelijks te merken, echter als er vele miljoenen jaren verstrijken, zijn 
dat hele afstanden. Zo drijven op dit moment Noord- en Zuid-Amerika nog 
steeds met ongeveer drie centimeter per jaar van Europa en Afrika vandaan. 
Dus over een miljoen jaar ligt New York 30 kilometer verder weg.

Paul Mentink



4

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Landgoed welgelegen

Blikmuseum en theeschenkerij
De zomer is weer begonnen! In de weekenden van de maanden juni, juli en 
augustus is het blikmuseum en de theeschenkerij op landgoed Welgelegen 
weer geopend. Kom genieten van onze thee, koffie, eigengebakken koek en 
lunches of trakteer uzelf op een glaasje wijn op ons terras. Vergeet niet een 
kijkje te nemen in ons blikmuseum.

Landgoed diner
Landgoed Welgelegen nodigt u uit voor een diner. Met zoveel mogelijk pro-
ducten uit eigen tuin en lokale producten.
U kunt kiezen uit 2 voorgerechten, 2 hoofdgerechten en 2 nagerechten. Als 
afsluiting wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. 
Het menu kost e 18,50 p.p. exclusief de drankjes.
U dient uiterlijk twee dagen van te voren te reserveren en uw menukeuze 
bekend te maken. Eén week voorafgaand aan het diner wordt het menu op 
de website bekend gemaakt. Onze Landgoeddiners staan gepland op:
Vrijdag 19 juni 2015
Vrijdag 10 juli 2015
Vrijdag 14 augustus 2015

www.welgelegen.com
Familie Bout

Fietstocht

25 juni de jaarlijkse fietstocht voorheen vrouwen van nu. Vertrek 9.30 uur 
vanaf Dorpshuis. Degene die niet fietst mag wel komen eten. Opgave voor 
22 juni. Albertje, Dirkje, Hennie, Tiny. Voor de thuisblijvers tel. 0648336453.
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SLECHT BEELD?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB  Meppel

BEL DIRECT 
0522 - 252654

ELECTROWORLD.NL

 
 

  
Party service

H. Koetsier 
Dorpsstraat 26  Koekange  T 0522-451331

www.sparkoekange.nl
 
WAT JE 
DICHTBIJ HAALT, 
IS LEKKER.

Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

Voor barbecue, warm of koud 
buffet, partytenten, servies, 
tapinstallatie 

ALLES OP HET GEBIED 
VAN THUIS SERVICE, 
VOOR ELK FEESTJE

Dorpsstraat 33              Koekange              Tel. 06 123 623 74
www.schilders.koekange.com

Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk
en het plaatsen van isolerende beglazing

Vraag vrijblijvend prijsopgave
06 123 623 74 - 06 509 382 66

E-mail: schilders@koekange.com
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Humanitas organiseert lotgenotengroep

Humanitas organiseert dit najaar een lotgenotengroep voor mensen die een 
dierbare hebben verloren. Na een overlijden valt men in eerste instantie 
terug op mensen uit de eigen omgeving, maar soms is die groep heel klein 
of niet bij machte om te reageren. Het delen van ervaringen, herkennen en 
erkennen, kan lotgenoten helpen. De groep wordt ondersteund door ervaren 
vrijwilligers van Humanitas. De lotgenotengroep komt achtmaal bijeen  op 
een nader te bepalen locatie in Meppel of Hoogeveen. In principe starten we, 
bij voldoende aanmeldingen, eind september op een woensdag-  of vrijdag-
ochtend.  Er zijn geen kosten aan verbonden. Mocht u individuele gesprek-
ken willen dan is dat ook mogelijk, u kunt u aanmelden via onderstaande 
mail of telefoon, voor een kennismaking.
Meer informatie: Humanitas, e-mail: meppel@humanitas.nl of bel naar: Dhr. 
Brondijk 0522-257193

’Zomerstop? Loopgroep Koekange loopt door deze zomer!’

Zijn de trainingen van je eigen sportclub gestopt en wil je toch graag in 
conditie blijven? Wij trainen de zomer door! Elke dinsdagavond van 19.30 
tot 20.30 uur gaan wij onder begeleiding van een train(st)er aan de slag met 
verschillende intervallen en loop opdrachten. Lijkt je dit leuk, kom dan mee 
lopen. Kosten zijn e 2,50 per keer. 
Je kan je aanmelden via loopgroepkoekange@gmail.com of zorg ervoor dat 
je om 19.30 uur klaar staat bij Korfbal vereniging KIA aan de Sportlaan.

Tel. 06 - 134 717 84

  Electra
  Water

  Gas
  CV

  Dak/Zink
  Aardwarmte

Zonne energie

* 
*

*
*

*
*

* Nen 3140 Keuring*
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Muzikale TOUR de WOLDEN op zaterdag 13 juni
De muziekverenigingen in De Wolden gaan de banden nauwer aanhalen. 
Op initiatief van De Bergklanken zijn de zeven al bij elkaar geweest, mede 
met het oog op de Tour De Wolden die op zaterdag 13 juni plaatsvindt. Dan 
werken de zeven korpsen samen aan een muzikaal programma dat van dorp 
naar dorp gaat.
De christelijke muziekvereniging De Bergklanken bestaat dit jaar zestig 
jaar en heeft al meerdere activiteiten ontplooid. Het idee voor deze tour is 
al een jaar oud, zo vertelt Sietze Koetsier, tot voor kort voorzitter van de 
vereniging. ‘Dat is vorig jaar begonnen bij de start van het cultureel jaar 
in Ruinen. Wij willen de mensen opzoeken, naar buiten toe en ons laten 
zien’, aldus Koetsier. Over het algemeen was er weinig contact tussen 
De Bergklanken, Sempre Sereno Ruinerwold, Apollo de Wijk, Con Amore 
Veeningen, Crescendo Ruinen, Woudklank Zuidwolde en DES Linde. ‘Dat is 
jammer, want we kunnen elkaar vooral versterken, ook richting gemeente en 
muziekschool’, zegt Koetsier. Twee sessies zijn achter de rug en er werden 
onder meer ervaringen uitgewisseld. ‘Het ging eerst over de tour De Wolden, 
maar daarna spraken we ook over andere zaken. We hebben een gezamen-
lijke hobby en dat is muziek maken.’
De Bergklanken begint de Tour De Wolden in Ruinerwold, waar om half tien 
eerst wat gedronken wordt. Daarna gaan de vijftig muzikanten in een tou-
ringcar naar Koekange, de eerste stop om 10.15 uur.  Om 11.00 uur is de 
Wijk aan de beurt en schuiven muzikanten van de Koninklijke Apollo aan. 
Daarna gaat de bus verder naar Veeningen, waar een delegatie van Con 
Amore wacht. De leden van Apollo die verder mee willen, kunnen ook aan-
sluiten, zoals dat later voor alle muzikanten waar dan ook vandaan geldt. 
Om 13.00 uur komt de karavaan aan bij het gemeentehuis in Zuidwolde. 
Daar wordt eerst wat gegeten, voordat met Woudklank gemusiceerd wordt. 
En dan gaat de reis naar Linde waar de karavaan rond 14:45 uur bij het 
dorpshuis neerstrijkt. Daarna is Ruinen aan de beurt (16:30 uur op de Brink) 
en uiteindelijk gaat het naar de parkeerplaats achter De Klok. Na een lopend 
buffet bij dit etablissement staat om 19.00 uur het afsluitende concert 
gepland in Ruinerwold met iedereen die daar maar aan mee wil doen.
‘We studeren onderweg vier stukken in, iedereen weet precies welke. Die 
vier zijn dus in elk dorp dezelfde’, weet Sietze Koetsier. Dat gebeurt overal 
onder leiding van dirigent Jan Hibma van de Bergklanken. Het zijn volgens 
de muziekman niet al te moeilijke stukken, zoals de Drenthemars en een 
medley van ABBA. ‘Plezier staat hoog in het vaandel. Als je veel muzikanten 
bij elkaar hebt, blaast dat een stuk lekkerder weg en geeft dat een kick.’
Sietze Koetsier, die samen met Bert Lopers en nieuwe voorzitter Lucienne de 
Wit de jubileumcommissie vormt, stelt vast dat de muziekverenigingen bin-
nen het Cultureel Platform De Wolden een beetje onderbelicht is. ‘Daar zitten 
veel kunstenaars in en daar gaat veel aandacht naar toe. De muzikale wereld 
moet zich ook laten horen, anders sneeuwt die onder. We hebben het overleg 
in ieder geval goed in de steigers gezet. Deze Tour is de eerste aanzet, het is 
de bedoeling dat een andere vereniging volgend jaar de handschoen oppakt.’
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Uw installateur op het gebied van:  
 

gas water elektra 
verwarming airco 
zink- en koperwerk 
EPDM dakbedekking 
duurzame energie 
 

 

 

 

Uw installateur op het gebied van:  
 

gas water elektra 
verwarming airco 
zink- en koperwerk 
EPDM dakbedekking 
duurzame energie 
 

 

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   vanaf heden open van 
   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange
Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

Energieweg 3, Nijeveen Tel. 06 54 32 64 05
www.andrehopman.nl info@andrehopman.nl

GRONDWERK

STRAATWERK: SIERBESTRATING 
 MACHINAAL BESTRATEN

AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE

SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S

VLONDERS EN VERANDA’S
   

A A N N E M I N G S B E D R I J F

TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN 
LIGHTS LED VERLICHTING VOOR UW TUIN, 
BESTRATING OF OVERKAPPING 

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
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Glasvezel voor heel de Wolden
 Op 10 juni a.s. wordt voorlopig onze  laatste informatieavond gehouden 
in De Wijk. (kijk voor informatie op: www.glasvezeldewolden.nl)
Alle dorpen van De Wolden hebben we dan bezocht met een 
presentatie over de voordelen van glasvezel.  We hebben inmiddels 
meer dan 3600 handtekeningen, dat betekent meer dan 50% van het 
aantal benodigde aantal adressen van gemeente De Wolden, wil meedoen!  We hebben 
alleen 70% nodig, dat betekent op dit moment  nog een 3000 handtekeningen te gaan!
In Koekange zitten we op dit moment rond de 30%, waarvan de Emsweg op 100%!!                          
Dus ook in Koekange zijn we op de goede weg, maar we zijn er nog niet.
Wilt u een netwerk dat is gebouwd op de toekomst, zonder aansluitkosten als u gelijk 
meedoet, teken dan de intentieverklaring! 

Hebt u nog geen handtekening gezet, teken bovenstaande intentieverklaring en lever 
deze in bij  één van onderstaande adressen.
E. Hoogenboom, K. Dwarsdijk 34
F. Heuvelman, Emsweg 1
N. Graveland, Bosweg 5a
J. Geerts, de Weidenweg 68

J. Liezen, de Elzen 5
R. Vetketel, Oshaarseweg 62
en de brievenbus van de Koegang in de SPAR

U kunt ook digitaal een handtekening zetten, ga dan naar www.glasvezeldewolden en 
klik op: IK GA VOOR GLASVEZEL
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Tuinkring Koekange - Feest 15-jarig bestaan
Ontstaan en ontwikkeling van de tuinkring
In 2000 was de eerste vergadering gepland om te komen tot een tuinkring 
in Koekange.
Mensen bijeen brengen die veel bezig zijn in de tuin en het leuk vinden om 
tuinen te bekijken. Ideeën voor de inhoud waren er genoeg: planten ruilen, 
bezoek tuinen en kwekerijen, openstellen van eigen tuin, zaden/bollen inko-
pen, workshop geven enz.
Ook de winter kreeg een invulling met koffieochtenden met een thema over 
tuinieren.
Met ongeveer 18 leden werden er leuke onderwerpen bedacht en uitgewerkt 
voor een praatje. Nu hebben we 26 leden.
In grote lijnen is er niet veel veranderd, wel werd het steeds gezelliger 
met o.a. onze High Tea, waarbij veel leden iets lekkers maken, en de 
Nieuwjaarsborrel. Ook de mannen hebben deze activiteiten ontdekt.
In onze tuinkrant “Kringpraatjes” en op onze website www.tuinkringkoe-
kange.com worden de leden en belangstellenden geïnformeerd over ons 
programma en andere leuke info.
In 2013 zijn we begonnen met een zaaiclub voor eenjarige bloemen. Een 
groot succes.
Terugkijkend hebben we fantastische tuinen bekeken met veel variatie en 
interessante kwekerijen bezocht. Ook de nevenactiviteiten zijn belangrijk 
waarbij de gezelligheid een grote rol speelt.  

- 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

Steenberger Esweg 31  |  Zuidwolde
t. (0528) - 362 889  |  m. 06 - 285 40 845
e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl 
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

BETERE SCHILDER

ERKEND

Schilderwerken
Wandafwerking & Glasservice

Kosterweg 6
7949 AM Rogat
Tel.   0522 - 440 522
Mail: keuning2@planet.nl

Erwin Keuning
Mob. 06 2513 6069

Keuning

BETERE SCHILDER

ERKEND

Schilderwerken
Wandafwerking & Glasservice

Kosterweg 6
7949 AM Rogat
Tel.   0522 - 440 522
Mail: keuning2@planet.nl

Erwin Keuning
Mob. 06 2513 6069

Keuning

De Berken 11
Koekange

zonne-energie

VOEGBEDRIJFSCHOO@KPNMAIL.NL
WWW.VOEGBEDRIJFSCHOO.NL 06 55504826



12

Huisartsenpraktijk de Wijk
Burg. D.L.S. Brietweg 15
7957 AJ De Wijk
Tel: 0522-441816 / 441261
www.huisartsdewijk.nl
 
De Wijk, juni 2015

Geachte patiënt,

De laatste maanden zijn er veel wijzigingen geweest in de huisartsenpraktij-
ken in de Wijk.  Via deze weg willen wij u informeren over alle veranderingen 
binnen de praktijk. 
Mw. Anselrode heeft ervoor gekozen om na 30 jaar te stoppen met het vak 
huisarts en een nieuwe stap in haar loopbaan te nemen. 
Dhr. van Bremen is gestart met een kaderopleiding (specialisatie voor huis-
artsen) op het gebied van de chronische longziekten astma en COPD. Daar 
houdt hij zich 1 dag per week mee bezig. 
Voor de optimale bezetting van de praktijk komt huisarts Mw. Santing vanaf 
augustus 2015 ons team versterken. Tot die tijd zal in deze praktijk nog 
gewerkt worden met tijdelijke huisartsen (waarnemers). 
Per 8 mei is huisartsenpraktijk van Iersel  uitgebreid met zijn echtgenote Mw. 
van Iersel-Jonker, huisarts.

De verdeling van de spreekuren zal er vooralsnog als volgt uit komen te zien: 
• Dhr. van Bremen zal op maandag, donderdag en vrijdag spreekuur houden.
•  Mw. Santing zal vanaf augustus op dinsdag, woensdag en donderdag 

spreekuur houden, tot die tijd zal de waarnemend huisarts dit invullen.
•  Dhr. Van Iersel zal op maandagochtend, dinsdag, donderdag spreekuur 

houden. 
•  Mw. Van Iersel-Jonker zal op maandagmiddag, woensdag en vrijdag 

spreekuur houden.

Voor overige informatie voor nu en in de toekomst kunt u ons volgen via de 
praktijksite, www.huisartsdewijk.nl of via Facebook of Twitter (@huisartsde-
wijk). Hier worden de laatste nieuwtjes vermeld. 
We hopen u zo voldoende te hebben ingelicht en dat u hier zo min mogelijk 
hinder van zult ondervinden.

Met vriendelijke groeten, 

Huisartsen en Assistentes,
Huisartsenpraktijk de Wijk
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Te koop,  gevonden e .d .

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 451308.

Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie 
en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden Gratis 

(voor particulieren)

Duofiets
Wilt u ook graag fietsen maar lukt 
dat niet meer alleen? Gebruik dan de 
duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers 
die met u willen fietsen.
Wilt u de fiets bespreken, bel dan tus-
sen 17.00 en 19.00 uur met Trea ten 
Kate, tel.: 451829 of 06-14758609. 
Veel fietsplezier!

Mededeling:
KSV Koekange biedt de mogelijk-
heid om klootschietspullen te 
huren. Tevens verhuren we ook een 
partytent, afm. 5 x 8 meter.
Inlichtingen te verkrijgen bij Annie 
Dekker, tel.: 45 13 12

Hoveniersbedrijf 
Sander Meekhof
Voor uw tuinaanleg, onderhoud, 

renovatie, bestratingen en 
kunstgras.

Het plaatsen van tuinhuisjes, 
schuttingen, vlonders en pergola’s

Prins Bernhardlaan 2
                      7958 SH Koekange

            06-43994277 
           0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

“Ik help 
   u graag bij 
   een goed 

     afscheid.”
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben 
uitvaartverzorger voor Yarden in Meppel 
en omstreken. Uit ervaring weet ik dat een 
betekenisvolle manier van afscheid nemen 
helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun 
en inspireer ik u bij het organiseren van een 
begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 
0522 251939.

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. 
Wilt u een overlijden melden? Bel dan 
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Te koop gevraagd:
Duplo poppetjes in allerlei soorten 
en maten. Henriëtte de Graaf, 
gravin.hej@xs4all.nl, 06-38566340
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In format ie

Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Huisartsenpraktijk Koekange
Meidoorn 16-15, Koekange  Telefoon 0522-451236
www.koekange.praktijkinfo.nl Fax: 0522-451103
apotheekkoekange@kpnmail.nl 

Openingstijden apotheek
8.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur. Koffiepauze 10.15-10.30 uur. 
Als u herhaalmedicijnen voor 15 uur bestelt, staat het de eerstvolgende 
werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar. 
Afspraak maken voor het spreekuur: 8.00-10.00 uur
De mogelijkheid bestaat om de medicatie op dinsdag en vrijdag te laten 
bezorgen. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. U dient wel thuis 
te zijn tussen 14.00 en 16.00 uur.
Telefonisch spreekuur: 
Voor het telefonisch spreekuur kunt u een afspraak maken bij de assistente. 
U wordt dan op een afgesproken tijd teruggebeld.

Stichting Kleine Nodenhulp Maaltijdvoorziening
Koekange R. Kraal tel. 0522-451224 - De Wijk R. Klomp tel. 0522-442964

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.

Peuterspeelzaal Meidoorn
 Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
 tel: 0522-452531. Peuterspeelzaal: opgave vanaf  
 1½ jaar bij Wietje Nijmeyer tel: 0522-452531
Kinderdagverblijf Meidoorn
 Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
 Kinderdag- en buitenschoolse opvang van 0-12 jaar.  
 Meer info 038 4214521 of 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
c.b.s. Harm Vonckschool: Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold, tel.: 451483

Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)

www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders

Informatie en nieuws over Koekange is voortaan ook te vinden op de
website www.koekange.info
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Agenda

Kopij en advertenties inleveren bij: 
• Per e-mail dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
• Michel Kleen en Cisca de Jager, Eggeweg 37, 7958 PK Koekange
• De brievenbus in de SPAR supermarkt
Volgende uitgave 24 juni 2015
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 18 juni 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

10 juni De Koegang nr. 12

10 juni Informatieavond over Glasvezel
11 juni  Klankmeditatie - Koekangerveld De Veldhoek - 10.00-11.30 uur
11 juni Artseedz festival
13 juni Muzikale tour de Wolden
17 juni Sterkste man/vrouwcompetitie - feestterrein
17 juni   Tuinkring Koekange Kraam op de Braderie Koekange met verkoop van 

plantjes enz.
19 juni Landgoed diner – Landgoed Welgelegen
24 juni De Koegang nr. 13 - laatste Koegang voor de zomerstop

30 juni  Tuinkring Koekange naar Chris Bruinsma, tuin met vijvers, borders, boom-
gaard te Zuidwolde - vertrek 13.30 uur Spar

10 juli Landgoed diner – Landgoed Welgelegen
11 juli Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
18 juli   Tuinkring Koekange naar het Struunpad te Koekangerveld, met gids de gal-

len bekijken om 13.30 uur
18 juli   Excursie plantengallen zoeken - Veldhoek, Koekangerveld - 13.30-15.30 uur
11 aug. Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
14 aug. Landgoed diner – Landgoed Welgelegen
  8 sept. Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur

Iedere zondag  Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41 a, 
Koekangerveld - 10.00 uur

Iedere week op di. Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Elke dinsdagavond   Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan 

de Sportlaan - 1 okt. t/m mrt.19.00-20.00 uur - 1 april t/m 
sept. 19.30-20.30 uur

Iedere week op wo. M.B.v.O gymgroep - De Barg’n Berghuizen - 9.30-10.15 uur



Kanaalweg 5, Echten   06 - 270 285 03 

www.boerlanderij.nl


