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Koningsdagvoetbal bij Vitesse ‘63

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
14 mei
11.00 uur
Ds. v. Rijswijk
!!!!
16.30 uur
Ds. de S Bruine
21 mei
11.00 uur
Ds. v/d J Wetering
15.30 uur
Ds. v. Rijswijk

Balkbrug
Tuk

Gereformeerde kerk, Berghuizen
14 mei
9.30 uur
Ds. S. Groen
21 mei
9.30 uur
Ds. J.P. Vis

Ruinerwold
St. Jansklooster

Protestantse Gemeente Koekange
14 mei
9.30 uur
Dhr. K. de Lange
Marknesse
21 mei
9.30 uur
Ds. H.E.J de Graaf		

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

  
  

  
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben
5-15-*4
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

Dorpsstraat 33

Koekange

Tel. 0522-451252

---------------- schilders.koekange.com ----------------

Voor  uw    
binnen-‐  en  buitenschilderwerk  
wandafwerking  
plaatsen  van  isolerende  beglazing  
  
vraag  vrijblijvend  prijsopgave  
6%  b.t.w.  tarief  
06-‐12362374  

2

  schilders@koekange.com  

Stukje Natuur schorsmarpissa
Ik heb een jongere zus die bang is voor spinnen. Arachnofobie heet dat met
een duur woord. Toen we beiden nog jong waren, pestte ik haar daar wel
eens mee. Maar ik moet ook zeggen, dat ik geprobeerd heb om haar van die
angst af te laten komen. Niet geheel gelukt, maar “doodangsten” heeft ze
niet meer. Zelf heb ik geen angst voor deze geleedpotigen, hoewel ik ooit
door een kruisspin ben gebeten. Maar dat voelde slechts aan als een speldenprik.
De kruisspin is één van de ruim 600 spinnensoorten in Nederland. Tevens
een van de meest opvallende, want op veel plekken kun je dit soort in een
groot web zien hangen. Maar er zijn natuurlijk andere opvallende spinnen.
Zo kun je in de huis- of slaapkamer de grote trilspin tegenkomen, met zijn
kenmerkende lange poten en zijn relatief klein lichaam. Daarnaast loopt buiten de grote hooiwagen rond, die gezien zijn lange poten en kleine lichaam
veel weg heeft van de grote trilspin.
Maar er bestaat ook een spinnensoort die in Nederland algemeen voorkomt,
maar waar je nauwelijks iets van hoort. Het betreft de schorsmarpissa, die
soms zelfs binnenshuis te vinden is. De kans is zelfs reëel aanwezig dat je
hem al gezien hebt. Bijvoorbeeld op een mooie en zonnige dag en je zit
rustig op een bank in de tuin. Dan kan hij dan zomaar ineens voorbijkomen.
Het is een platte, harige en langwerpige spin met een vrij rechte voorkant.
Zijn lengte bedraagt ongeveer een centimeter. Vanwege zijn naam doen zijn
kleuren aan die van boomschors denken.
De schorsmarpissa behoort tot de familie van de springspinnen. De spinnen
uit deze familie kunnen geen web maken. Ze jagen derhalve hun prooien
op zicht door ze te besluipen en onverhoeds bespringen. Ze zijn daartoe
uitgerust met een paar grote ogen aan de voorkant van hun kop. Overigens
heeft de schorsmarpissa nog drie paar kleinere ogen, maar die staan meer
naar achteren op zijn kop.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

dé uitvaartverzorger met respect

Uitvaartzorg voor alle
verzekeringen
o.a. Memento Mori
Ruinerwold

T 0522 - 70 30 00
www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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Lekker en gezond eten zonder zelf te koken?
Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis!
Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden.
1x in de week of iedere dag,
zonder abonnement.
Warm of koelvers thuisbezorgd vanuit de
keukens in Ruinen, Havelte en Dwingeloo.

Maaltijdservice Thuis
www.zzwd.nl

Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067

Wandeltocht van Schakel tot Schakel 20 mei 2017
Op 20 mei wordt voor de 4e keer de wandeltocht van
Schakel tot schakel georganiseerd.
De organisatie heeft weer hele mooie, routes uitgezet. Je komt van alles tegen, verrassend, mooi
uitzicht, leuke bankjes, verrassende goed begaanbare verharde en onverharde paden, fietspaden,
bospaden, schouwpaden, stuwen die overgestoken
moeten worden. Kortom: kom gezellig op 20 mei
beleven wat wij met het uitzetten al hebben beleefd.

20 mei 2017
Wandeltocht
van

Schakel
tot
Schakel

De 30 km start tussen 8.00 en 9.00 uur.
De 20 km start tussen 9.00 en 11.00 uur.
30 km start tussen 8:00 – 9:00
uur
De 10 km start tussen 9.00 en 14.00 uur.
20 km start tussen 9:00 – 11:00
uur
start hebben
tussen 9:00afgeAlle deelnemers moeten voor 17.00 weer binnen zijn 10
enkmzich
– 14:00 uur
Inschrijfkosten € 4,-meld. De kosten zijn € 4,-, wil je een herinneringsmedaille
€ 1,extra.
Herinnerin
gsme
daille € 1,-- extra

Tijdens het inschrijven kopje koffie gratis en ook voor onderweg
zullen
Organisat
ie: wij
dorpshuis de Schakel
aan u denken!
Pr Margrietlaan 1
Organisatie dorpshuis de Schakel
7958 SB Koekange
tel. 06 29401859
Pr. Margrietlaan 1, 7958 SB Koekange, 06 29401859
4

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

24/7 Bereikbaar
U bent welkom, waar u ook verzekerd bent

Bel ons vrijblijvend voor al uw

Bouwbedrijf KRALE
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03 / 06 - 54 90 31 57

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Prins Bernhardlaan 2
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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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

• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl
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zonne-energie

De Berken 11
Koekange

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD

Bloedstollende workshops in Bibliotheken De Wolden
Spannende Boeken Weken 9 t/m 25 juni
In het kader van de Spannende Boeken Weken organiseren de bibliotheken in
De Wolden ‘bloedstollende’ schrijfworkshops. Mensen die altijd al een spannend (kort) verhaal wilden schrijven, kunnen meedoen aan de schrijfworkshop van Marja West. Marja leert de deelnemers de do’s en don’ts. Opbouw,
personages, dialoog, spanningsboog, alles komt aan bod in deze drie uur
durende workshop.
Marja West
Marja West (IJhorst) debuteerde in 2015 bij Ambo|Anthos Uitgevers met haar
thriller Uitgeteld. In 2016 verscheen haar tweede thriller bij dezelfde uitgeverij onder de titel Echte barkeepers heten Henk. Momenteel werkt ze aan
haar derde roman De laatste zomer van Wouter Bolhuis.
Naast papieren boeken schrijft Marja West luisterseries voor Storytel (Storytel
originals). In april 2017 verscheen haar eerste luisterserie Gelukkig zijn we
familie. Later in 2017 verschijnt er een tweede van haar hand. Verder schrijft
zij korte verhalen.
Spannende Schrijfwedstrijd
Bibliotheken, het Algemeen Dagblad en Stichting Collectieve Propaganda
van het Nederlandse Boek (CPNB) slaan de handen ineen voor de Spannende
Schrijfwedstrijd. Op zaterdag 3 juni staat er in het Algemeen Dagblad een
oproep om een spannend vakantieverhaal van maximaal 1000 woorden in te
sturen. De schrijvers in spé die met hun korte verhaal kans willen maken in
de landelijke Spannende Schrijfwedstrijd van het Algemeen Dagblad, CPNB
en bibliotheken krijgen na afloop van de workshop van Marja West redactie
en feedback op hun verhaal!
Bloedstollende workshops
De workshops starten allemaal om 19.00 uur en duren tot 22.00 uur:
Donderdag 18 mei Bibliotheek Ruinerwold
Dinsdag 23 mei Bibliotheek Zuidwolde
Maandag 29 mei Bibliotheek Ruinen
Donderdag 1 juni Bibliotheek De Wijk
Deelname is € 10,- voor bibliotheekleden en € 15.- voor niet-leden. Opgave
via de plaatselijke bibliotheek.
Spannende Boeken Weken
Tijdens de Spannende Boeken Weken van 9 t/m 25 juni wordt kwalitatief
hoogstaande misdaadliteratuur onder de aandacht van een breed lezerspubliek gebracht. De campagne van 2017 staat geheel in het teken van de
thriller als vakantieboek.
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Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
     
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
   Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
   Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Bel  gerust!  
Bel  gerust!  
  
Bel  gerust!  
  
  
  
  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
     NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  
  
  
  
  

Bouwservice Kuik

Voor al uw
timmerwerk
en onderhoud

Weerwille 17, 7961 LV Ruinerwold
hilco.kuik@hometeam.nl
tel. 06 - 5591 1840

Hoveniersbedrijf

Eggeweg 8
7958 PL Koekange
Tel. 0522 - 451280
06 55 13 13 96

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.
Volop voorradig:

perkplanten, groenteplanten en meststoffen.
14 mei: Moederdag
Verras je moeder eens met bijv. een mooie
hanging basket!
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Bij(de)Les
Zoals Herman van Veen het werkelijk prachtig zingt bij aanvang van
zijn nummer .....OPZIJ OPZIJ OPZIJ –
MAAK PLAATS MAAK PLAATS MAAK
PLAATS.....
Zo toepasselijk, alsook in vriendelijke zin bedoelt mijnerzijds, zijn deze
woorden voor buurvrouw Hilly bij
mij in de straat. Sinds het wat minder gaat met haar lopen/evenwicht,
zo praktisch is het dan om de fiets te
verruilen voor een scootmobiel.

Hilly Hidding met haar scootmobiel en
instructeur – dinsdag 4 april 2017

Sommige afstanden zijn voor een loopje met de rollator namelijk nét te ver
weg, doch voor een ritje met de auto weer nét te dichtbij. Dan is het toch
wel fijn als je tussenliggende afstanden gemotoriseerd en veilig voor lijf en
leden kunt afleggen. Het kiekje heb ik snel genomen zonder haar te storen.
Ze moest natuurlijk wél bij de les blijven tijdens een korte uitleg door de
instructeur, aangaande de bediening en bijles voor het rijden. Later op de
dag zag ik haar al een stukje toeren, dus ze lijkt het allemaal vrij snel onder
de knie te hebben gekregen. En binnen het verkeer zullen de deelnemers ook
vast en zeker wel even opzij gaan of plaats maken of voorrang verlenen of
stoppen, omdat dat past bij en wel zo netjes is voor deze wijze van vervoer
van iemand.
Hopelijk heb je heel veel plezier van je nieuwe aanwinst, Hilly.
Met gepaste groet, buurman Wout

Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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Expositie en kunstroute bij bezoekerscentrum De Wheem
Amateurschilder Jan Jager exposeert tot
en met eind augustus een selectie van
zijn schilderijen in acryl bij Bezoekerscentrum De Wheem in het Reestdal.
De werken verbeelden herkenbare en
karakteristieke plekken in en rondom
Oud Avereest. Als aanvulling op de
expositie heeft Landschap Overijssel
samen met de schilder een kunstroute
ontwikkeld. Na het bekijken van de
expositie kunnen bezoekers zo middels
het lopen van de wandelroute de geschilderde locaties gaan bekijken.
Amateurschilder Jan Jager uit Balkbrug was het grootste deel van zijn
beroepsleven werkzaam in de grafische sector (zeefdruk); een vak waarbij het draait om verbeelding van de werkelijkheid. Door omstandigheden
moest Jan Jager tot zijn spijt enige jaren geleden de grafische sector verlaten. Hij ging op zoek naar andere vormen van verbeelding en kwam uit bij
de schilderkunst; een kunstvorm waarbij zijn grafische kennis goed van pas
komt.
Naar aanleiding van de expositie heeft Landschap Overijssel samen met
Jan Jager en vrijwillige routemaker Tineke Poortman, een mooie kunstroute
ontwikkeld: Kunstroute Oud Avereest. Deze route van circa 6 km verbindt
een aantal mooie plekken in en rondom Oud Avereest die te zien zijn op de
schilderijen. De expositie in bezoekerscentrum De Wheem loopt van 30 april
t/m eind augustus. Ter plekke kunnen liefhebbers de kunstroute op papier
verkrijgen, of men kan op elk gewenst moment de route downloaden uit de
gratis routeapp van Landschap Overijssel, genaamd ‘Wandelen in Overijssel’.
Bezoekers zijn van harte welkom om de expositie te bekijken en te genieten van een heerlijke kop koffie of thee met de befaamde Reestdalkoek van
vrijwilligster Willy Moes. Kijk voor openingstijden van bezoekerscentrum De
Wheem op www.landschapoverijssel.nl/bcDeWheem
Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens,
plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de
generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar, neemt eigen verantwoordelijkheid hierin en spoort anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. In
de eigen 54 natuurterreinen, maar ook in het cultuurlandschap. Samen met
ruim 3000 grondeigenaren, 9000 donateurs, 7000 vrijwilligers, Overijsselse
bedrijfsvrienden, de Nationale Postcode Loterij en de provincie Overijssel.
Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te
beleven vind je op www.landschapoverijssel.nl.
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MOEDERDAGTIP
14 mei is het Moederdag en verras haar dan eens
met een bon van de schoonheidspecialiste.
Bonnen zijn bij ons verkrijgbaar in elk gewenst
bedrag en worden altijd met zorg ingepakt.
Of je geeft de speciale ‘Moederdagbehandeling’
van 55 euro.
Die behandeling bestaat uit:

• Huidanalyse

• Healthy reset massage

• Reiniging

• Gezichtsmasker

• Wenkbrauwen
epileren/waxen

• Hand- of voetmasker
• 24-uurscreme

• Dieptereiniging
• Onzuiverheden
verwijderen

Geldig tot 14 mei 2017

Dorpsstraat 63, 7958 RM Koekange, tel. 0522-451406

Start musical Esther
Drie jaar geleden is door de PKN-kerken in Ruinerwold-Koekange-IJhorst-De
Wijk een musical over koning Saul uitgevoerd. We willen dit graag een mooi
en enthousiast vervolg geven door in april 2018 opnieuw een musical op te
voeren.
Op 19 mei is er in de Gereformeerde Kerk te Berghuizen een informatieavond
over de musical ‘Ester’. Deze musical volgt het verhaal uit het kleine, meeslepende en in sommige opzichten ook humoristische, gelijknamige Bijbelboek.
Tijdens de informatieavond zal een impressie worden gegeven van dit verhaal, de rollen en de organisatie. We hebben natuurlijk veel medewerkers
nodig: denk aan spelers, een projectkoor met dirigent, muzikale begeleiding,
decorbouwers, technici voor licht en geluid, mensen die zich richten op kleding en schmink, etc. etc.
Op intekenlijsten kan iedereen die avond aangeven waar men graag aan mee
wil werken. De voorbereiding en de uitvoering van de musical over koning
Saul was drie jaar geleden een groot succes. We hopen dat de musical over
Ester opnieuw een succes zal zijn!
De informatieavond op 19 mei begint om 19.30 uur.
Wie die avond verhinderd is, maar wel mee wil doen, kan zich aanmelden
bij: Jan MuisMail: janmuis@planet.nl
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Deze Koegang bij Spar
Bildstar
5 Kg

€ 2,99

Toiletpapier
gwoon 3 laags 8 rollen

Per Pak

Acties Geldig van 10-5 t/m 13-5

12

€ 1,59

Tel:
06-13471784
Site:
www.heroldpouwels.nl
Site:
www.heroldpouwels.nl
Mail: info@heroldpouwels.nl
Site: www.heroldpouwels.nl
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Moederdag Brunch op Welgelegen
Op Moederdag
mei
kunt u op Landgoed
in de hooiberg, van
Voor al uw 14
riool
werkzaamheden
VoorWelgelegen
al uw riool werkzaamheden
10.30
uur
tot
13.30
uur,
genieten
van
een
heerlijke
Moederdag-brunch.
Riool verstoppingen, Aanleg riool
Riool verstoppingen,
Aanleg riool
De Brunch
bestaat
uit
verschillende
soorten
brood
en
beleg,
kleine warme
Camera / Rook inspectie
Camera / Rook inspectie
gerechten, vers fruit, salades, vruchtensappen, koffie, thee en zuivelproducten.Westerweiden
Bij binnenkomst
ontvangt
u een glas
prosecco. Uw
moeder
of vrouw zal
70, 7961
EA Ruinerwold
Westerweiden
70, 7961
EA Ruinerwold
Voor
Voor
al
al
uw
uw
riool
riool
werkzaamheden
werkzaamheden
Voor
al
uw
riool
werkzaamheden
het zeker
waarderen
dat
dit
mooie
uitgebreide
brunchbuffet
voor
haar klaar
Tel:Voor
06-30995067
B.g.g.:
06-13471784 Tel: 06-30995067 B.g.g.: 06-13471784
al uw riool
werkzaamheden
Riool
Riool
verstoppingen,
verstoppingen,
Aanleg
Aanleg
riool
riool
Riool
verstoppingen,
Aanleg
riool
staat.
Mail:
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl
Rioolriooltechniekdrenthe@ziggo.nl
verstoppingen, Aanleg riool
De brunch
kost /€/Rook
17,- inspectie
per persoon, kinderen
tot 3/ jaar
en tot 8 jaar
Camera
Camera
Rook
inspectie
Camera
Rookgratis
inspectie
Camera / Rook inspectie
€ 8,50. Reserveren via info@welgelegen.com of via 0522-451771.
Fam.Westerweiden
Bout, Prinsesseweg
8,Ruinerwold
Koekange, Westerweiden
www.welgelegen.com
Westerweiden
70,
70,7961
7961EA
EA
Ruinerwold
70, 7961 EA Ruinerwold
Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel:
Tel:06-30995067
06-30995067B.g.g.:
B.g.g.:06-13471784
06-13471784 Tel: 06-30995067 B.g.g.: 06-13471784
Tel: 06-30995067 B.g.g.: 06-13471784
Mail:riooltechniekdrenthe@ziggo.nl
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl
Mail:
riooltechniekdrenthe@ziggo.nl
EropMail:
uit riooltechniekdrenthe@ziggo.nl
met de duofiets
De wereld kleurt weer groen! Tijd om weer, op de fiets, erop uit te gaan. Wilt
u ook graag eens fietsen maar lukt dat niet meer alleen?
De duofiets staat klaar en de vrijwilligers hebben er weer zin in! Stap over
de drempel en ga, met ondersteuning, weer eens de paden op! Voor het
bespreken van de fiets kunt u bellen met de “fietstelefoon” nummer 06 23
28 08 08 zo mogelijk tussen 11.00 en 12.00 of tussen 18.00 en 19.00 uur!
Het Rode Kruis heeft een duofiets beschikbaar gesteld voor de inwoners
van Koekange en omgeving. Het beheer van de duofiets is in handen van
de Belangenvereniging Koekange e.o. (alwaar u ook met eventuele klachten
terecht kunt).
Veel fietsplezier!

Sonja Verkaik (coördinator duofiets)
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VOEDING ALS MEDICIJN
__________________________

___________________________________

Heb jij last van:
• Verhoogde bloeddruk
• Verhoogd cholesterol
• Schommelende bloedsuikerspiegel
• Vermoeidheid
• Prikkelbaredarmsyndroom
• Huidproblemen
• Overgewicht
• Candida
______________________
_____
IK _____
KAN
JE_____
HELPEN!
_____

Met advies en persoonlijke
begeleiding. Kijk voor meer
informatie op mijn website
of bel voor een afspraak.
Annemieke Meester
Koekangerdwarsdijk 2
(0522) 452021

WWW.MEESTERVOEDINGSADVIES.NL

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Te koop:
Bosch accu gazonmaaier met oplader voor kleine tuin. Maaibreedte 36 cm.
Prijs, n.o.t.k. Tel. 0528 251192 (Koekangerveld).
Kosten particuliere advertenties:
Te Koop en dankbetuiging: 6 euro (overmaken op NL56 RABO 0341 8777 78
t.n.v. Drukkerij Kleen). Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
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Informatie
Alarmnummer:
Huisartsenpost Meppel:

112
0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB Koekange
Tel. 0522-451236 (spoed, assistente en herhaalmedicatie via keuze-menu)
Website: www.koekange.praktijkinfo.nl (ook voor e-consult en herhaalmedicatie)
De praktijk is dagelijks geopend van 8-17 uur.
De apotheek is dagelijks geopend van 8-12 uur en van 15-17 uur. Pauze van
10.15-10.30 uur.
Aanvragen herhaalmedicatie kan via de website, de receptenlijn en de brievenbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze voor 15 uur aangevraagd is ligt
deze de volgende werkdag vanaf 11 uur voor u klaar.
Stichting Kleine Nodenhulp Maaltijdvoorziening
Koekange R. Kraal tel. 0522-451224 - De Wijk R. Klomp tel. 0522-442964
Elkenain Bewindvoering geeft rust aan mensen die door omstandigheden
hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen.
Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.
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.
Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)
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 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
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Agenda
10 mei De Koegang nr. 10
13 mei Giga Speelfestijn - korfbalveld KV KIA - 10.00-12.00 uur
14 mei Moederdag
14 mei Moederdag Brunch - Landgoed Welgelegen - 10.30-13.30 uur
19 mei Informatieavond musical ‘Ester’ - Geref. kerk Berghuizen - 19.30 uur
20 mei Wandeltocht Van Schakel tot schakel
20 mei Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KIA 10.00 tot 11.00 uur
24 mei De Koegang nr. 11
26 mei Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
3 juni
Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KIA 10.00 tot 11.00 uur
3 juni	Live muziek Ik hou van Holland Show met Chris de Roo - Pitch en Putt
Koekange - Aanvang 21.00 uur. Entree GRATIS.
7 juni De Koegang nr. 12
7 juni BHV Herhalingscursus - De Schakel
11 t/m 17 juni 2017 Koekangerfeest
11 juni Feestweekdienst in dorpshuis ‘De Schakel’ 9.30-10.30 uur
12 juni	Opening feestweek door de voorzitter en de Koekangerfunrun bij
Sportpark Vitesse’63 - 18.15 uur
13 juni	Fietspuzzeltocht start tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf dorpshuis ‘De
Schakel’
14 juni Jaarmarkt - 13.00-19.00 uur
14 juni Rommelmarkt voor de kinderen - 13.00-16.00 uur
14 juni The Koekanger Artist tent open vanaf 19.30 uur
15 juni Kindermorgen bij de feesttent - 9.00-11.45 uur
15 juni Boerenblond tent open vanaf 19.45 uur
16 juni Bingo tent open vanaf 13.30 uur
16 juni Optocht opstellen vanaf 18.15 uur
16 juni X-Static tent open vanaf 21.00 uur
17 juni Zeskamp - 13.00-18.00 uur
Iedere zondag	
Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41a,
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 - 19.30-20.30 uur
Iedere week op wo. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
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
Volgende uitgave
24 mei 2017
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 18 mei 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

