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Ook in Koekange zijn we op 4 mei 2 minuten stil.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

20 mei 11.00 uur Ds. P.K. Meijer Meppel 1e Pinksterdag
 15.30 uur Ds. van Rijswijk  
27 mei 11.00 uur Ds. H.M Smit Zuidwolde 
 15.30 uur Ds. L. Sollie Meppel 
 
Gereformeerde kerk, Berghuizen

20 mei 9.30 uur Ds. J.W. Muis Pinksteren
27 mei 9.30 uur Ds. P. de Vries Beilen

Protestantse Gemeente Koekange

20 mei 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  Pinksteren
27 mei 9.30 uur Dhr. C.F. Dees Meppel 

Kerkdiensten

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

Autobedrijf en 
Tankstation

DE BOO
Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220

Uw adres voor reparatie, onderhoud 
en APK van uw auto.

OPENINGSTIJDEN POMP 
MET BEDIENING

Ma. t/m vrij. van 7.00 tot 19.00 uur
Za. van 8.30 tot 19.00 uur

24 UUR TANKEN 
met tinq-, bank- en giropas!

TANK TINQ. DA’S SNEL VERDIEND
WWW.TINQ.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

Stukje Natuur boomblauwtje

Vlinders spreken natuurlijk veel mensen aan, je hebt ze in meerdere soorten 
en maten. En uiteraard in meerdere kleuren, vlinders staan min of meer om 
hun kleurpallet bekend. Variërend van het wit van het koolwitje tot het bijna 
zwart aan de buitenkant van de dagpauwoog. Allerlei vlekpatronen komen 
voor, zo heeft het oranjetipje niet geheel verrassend oranje vlekken op zijn 
witte vleugels. En de dagpauwoog heeft prachtige op ogen lijkende vlekken 
aan de binnenkant van zijn vleugel.
Er zijn ook vlinders met één hoofdkleur, het boomblauwtje is daar een goed 
voorbeeld van. Het is de meest algemene soort onder de blauwtjes. Er komen 
in Nederland nog een aantal andere blauwtjes voor, zoals het heideblauwtje, 
het icarusblauwtje en het veenbesblauwtje. Europees gezien zijn er zelfs 
enkele tientallen soorten, waarvan sommige zelfs niet eens blauw zijn.
Het boomblauwtje is een vlindersoort die algemeen voorkomt en als eerste 
van de blauwtjes tevoorschijn komt. Daarbij is hij vanaf april tot zelfs in 
oktober in menig tuin te bewonderen. Daar fladdert hij vaak op ooghoogte 
langs de beplanting. Dan is ook de prachtige blauwe kleur aan de binnenkant 
van zijn vleugels te zien. De rand van de binnenkant is voorzien van een 
dunne zwarte band met witte franjes. Aan de buitenkant van zijn vleugels is 
hij een beetje zilverwit van kleur met kleine, op inktspetters lijkende, vlek-
jes. Daarmee wijkt hij af van de andere hierboven genoemde blauwtjes. Die 
hebben relatief grote zwarte vlekken die ook nog een witte rand hebben. 
Bovendien komen die soorten niet of nauwelijks in tuinen voor.
Het feit dat hij vrijwel de hele zomer aanwezig is, heeft te maken dat hij in die 
periode twee generaties heeft. Dat wil zeggen dat de eerste boomblauwtjes 
vrij snel hun eitjes leggen. Die eitjes komen gedurende de zomer weer uit 
om vervolgens via rups en pop weer in een volwassen vlinder te veranderen. 
Die vlinders leggen ook weer eitjes om uiteindelijk als een pop in de grond 
te overwinteren.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Boerderijwinkel bij Broeklander

In Broekhuizen is al jarenlang Biologische 
Geitenhouderij Broeklander gevestigd. 
Vorig jaar is er een kaasmakerij gerea-
liseerd en nu wordt er zowel ‘gewone’ 
harde kaas als verse kaas (een kwarkach-
tige kaas) gemaakt. 
Per 1 juni opent er een kleinschalige 
boerderijwinkel. Natuurlijk worden hier 
de eigen kaasproducten verkocht, maar 
ook een aantal andere (biologische) producten waaronder jam, honing en 
vruchtensap. Ook voor geitenmelk en -vlees kunt u er terecht.

De kaas (‘Drentse geit’) is er in verschillende leeftijden en in een paar krui-
denvarianten: fenegriek en honingklaver. De verse kaas (‘Crème de Mèh’) 
is er in naturel en met Italiaanse kruiden. Het is heel lekker op een toastje, 
maar ook heerlijk in combinatie met zoet (bijvoorbeeld siroop of hagelslag) 
en hartig (door een pastagerecht of soep).

Er wordt op korte termijn eveneens een Rustpunt 
geopend: een locatie waar fietsers en wandelaars 
even kunnen uitblazen onder het genot van een 
kopje koffie of thee.

De winkel (Broekhuizen 22, Broekhuizen) is eerst 
alleen open op woensdag. Vanaf 18 juni ook op 
zaterdag. De openingstijden zijn van 10.00 tot 
16.00 uur én als de vlag uithangt! 
Voor informatie over de winkel en kaasmakerij 
kunt u contact opnemen met Jacqueline Boeckhorst 
(kaasmakerij@broeklander.nl) of kijk eens op www.
broeklander.nl.

Dorpsstraat 33
7958 RK  Koekange

Tel. 0522 45 12 52
Mob. 06 12 36 23 74

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

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

Woldentoernooi Koekanger Bridgeclub

De Koekanger Bridgeclub organiseerde eind april het ‘Woldentoernooi’ 
in het dorpshuis De Schakel. Er waren 96 personen van 8 clubs uit de 
Wolden aanwezig. Burgemeester De Groot reikte ’s middags de prijzen 
uit. De ‘Woldenbokaal’ ging naar de bridgeclub uit Ruinen ‘Hartentroef’. 
Verschillende ondernemers uit het dorp sponsorden onze club deze dag.
Het was een zeer geslaagde dag. Een ieder die hier aan meegewerkt heeft, 
hartelijk dank.

Het bestuur
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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

Wedstrijduitslagen De Bosruiters

Ruinerwold
Anouk Brinkman met Evita O.j. 1e prijs in de klasse B cat. D/E klassiek met 
82.5 stijlpunten

Zuidwolde
Roelfina Veenhof met E-Berlina L1 dressuur  3e met 185 punten
Manon Breumelhof met Gryffa L2 dressuur 1e met 187 punten
Tess Liezen met Shirley  B dressuur 2e met 186.5 punten
Tess Liezen met Shirley  B dressuur 2e met 189 punten
Jolien Jongen met Havidoff L2 dressuur 1e met 213 punten

Noord-Sleen
Jolien Jongen met Havidoff L2 dressuur 1e met 197.5 punten 
Jolien Jongen met Havidoff L2 dressuur 1e met 202 punten 

Dalerveen
Anne Bakker met Faily 1e prijs in de klasse Z springen

Bergklanken in galop 

Kom zondagmiddag 3 juni allemaal in draf naar De Bennink 
Hoeve in Ruinerwold. Alle jeugdleden en leerlingen van De 
Bergklanken nodigen u uit voor hun jaarlijkse (jeugd)uitvoering. 
 
 Datum/tijd: 3 juni 2018 om 16.00 uur
 Inloop: vanaf 15.45 uur met koffie, thee, limonade
 Plaats: De Bennink Hoeve, Dijkhuizen 88a Ruinerwold
 Toegang: gratis!

U bent van harte welkom!
Na afloop kunt u een broodje hamburger en drinken kopen. De opbrengst 
wordt besteed aan lesmateriaal en instrumenten voor onze schoolprojecten.
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20 JAAR

• 20 uur gratis spelen (van 4.00 - 24.00 uur)!

• Recordpoging meeste rondjes lopen Texas Scramble

• Heel de dag entertainment

Voor de kinderen: • Springkussen • Gratis schminken • Gratis suikerspin

• DJ Vintage Vinyl

• Ontbijt  5,- / BBQ  10,-

• Voor leden, oud leden en iedereen die Pitch en Putt Koekange

een warm hart toedraagt!

Zaterdag 2 juni 2018 vieren wij het 20-jarig bestaan van Pitch en Putt Koekange. 
Om dit heuglijk feit te vieren zullen op deze dag diverse feestelijke en sportieve 
activiteiten worden georganiseerd. We vragen iedereen die Pitch en Putt 
Koekange een warm hart toedragen een kijkje te komen nemen. 
U bent ook welkom voor een heerlijk ontbijt of BBQ.
Voor de kinderen is er een springkussen en een GRATIS suikerspin.
Van 15.00 tot 17.00 uur kunnen de kinderen GRATIS geschminkt worden.
Vanaf 18.30 uur verzorgt DJ Vintage Vinyl de plaatjes en start de barbecue.
Wilt u deelnemen aan de barbecue? 
Dat kan voor € 10,00 per persoon exclusief de drankjes.
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Ontwerp | Druk | Print | Reclame
T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl

Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel 

Verenigingsdrukwerk

Textieldruk en borduren
Voor zowel zakelijk als particulier textieldruk en borduurwerk kunt u 
bij ons terecht. Voor bedrijven en verenigingen drukken of borduren wij 
logo’s op bedrijfs- en sportkleding, handdoeken etc. 
Voorbeelden van particulier borduurwerk zijn: handdoeken, t-shirts, 
truien en babyartikelen, zoals slabbetjes, badcapes en knuffels.

Wij verzorgen periodieken, programmaboekjes, lotenbloks, flyers, posters, 
reclameborden en meer voor verenigingen in Meppel en omstreken.

Naam  ..........................................................................
.

Adres  ..........................................................................
.

Plaats  ..........................................................................
.

VERLOTING 2017
t.b.v. basisschool 
‘De Rozebottel’ 

te Koekange

1e prijs: Kinderpicknicktafel 

2e prijs: Terrashaard

3e prijs: Zomerpakket

GROTE VERLOTING 2017
t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’ te Koekange

Goedgekeurd door Gemeente De Wolden onder registratienummer:

Z.17-53720/D.17-90790  

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten 2.000

De trekking zal plaatsvinden op donderdag 1 juni 2017.
No 0001

No 0001

Feestcommissie ‘Scheerwolde-Wetering’ e.o.
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VERLOTING

1e prijs  : Stalen ros
2e t/m 10e prijs : Diverse leuke prijzen

Aantal loten: 2500 Prijs per lot: € 1,-

VAN CONCEPT TOT AFWERKINGNoteboomstraat 68 
7941 XA  Meppel

T 0522 255 449 
drukkerij@kleen.nl Ontwerp | Druk | Print | Reclame

De trekking vindt plaatstijdens de ponymarkt 
op zaterdag 12 augustus 2017om 13.30 uur in defeesttent te Scheerwolde.

Verloting goedgekeurddoor het gemeentebestuurvan Steenwijkerland 

NO- 1001

NO- 1001

Naam:

Adres:

Tel.:

VERKOOP VAN NIEUWE EN 
  GEBRUIKTE AUTO’S

APK-STATION 
ROETMETING
ALLE REPARATIES

J. GROENINK
Kon. Wilhelminalaan 12-14
8384 GH  Wilhelminaoord, tel. 0521 - 382732

www.autobedrijferma.nl

Hotel Gelderingen 
Steenwijkerwold

Paradijs van het Noorden

Café De Karre

Tukseweg 186 - 8334 RX  Tuk 
Tel. 0521-515393 - www.dekarre.nl

VOGELVERENIGING  DE EDELZANGER  STEENWIJKERWOLD

1e prijs E 200,- 4e prijs E 50,- 

2e prijs E 125,- 5e prijs E 25,-

3e prijs E   75,- 6e t/m 15e prijs VLEESPRIJZEN

 
Aantal loten: 3000. Prijs per lot e 0,50

Trekking 25 november 2017 om ± 15.00 uur

in Hotel Gelderingen (het paradijs van het noorden)

NO- 1001

NO- 1001

info@kroesnijeveen.nl           www.kroesnijeveen.nl           0522 49 26 80

Heel  KROES

Feestweek
Fijne

een
#HEELNIJEV1 

wenst

HOOFDSPONSOR

WOLDSTRAAT 61-65, 7941 LG MEPPEL, TEL 0522-246619VENEWEG 117, 7946 LJ WANNEPERVEEN, TEL 0522-281203    WWW.LANTINGA-VERSHUIS.NL | INFO@LANTINGA-VERSHUIS.NL

V.
V. O

ranje Zwart  

WanneperveenV.
V. O

ranje Zwart  

Sportpark ’De Bovenboer’
Sportpark ’De Bovenboer’

Wanneperveen

Sportpark ’De Bovenboer’

v.v. Oranje Zwartv.v. Oranje Zwart
Opgericht 1 april 1949
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ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

Geslaagd Koningsdag schoolvoetbaltoernooi 
Vitesse’63 

We kunnen terugkijken op een geslaagd Koningsdag school-
voetbaltoernooi, vrijdag 27 april 2018. In deze 38ste editie van het jaarlijks 
terugkerende schoolvoetbaltoernooi deden er dit jaar 17 teams mee van 
de basisscholen uit Koekange (CBS Prins Johan Friso en OBS de Rozebottel), 
Ruinerwold (Basisschool de Arendsvleugel), Oosteinde (OBS de Wezeboom) 
en Echten (OBS ’t Echtenest).
Met goed voetbalweer werd er fanatiek om de bekers gestreden. De wissel-
bekers en de eerste prijzen zijn gegaan naar de Arendsvleugel (groep 3 - 4 
en groep 5 - 6) en ’t Echtenest groep 7 – 8). Gefeliciteerd!

Dit succes danken wij aan de medewerking van 
alle vrijwilligers en sponsoren. Bedankt! En ook 
alle kinderen bedankt voor jullie inzet en sporti-
viteit.
Tot volgend jaar!

Namens de activiteitencommissie van Vitesse’63
Suzan de Boer, Roelie van Noord 

en Lenny Kruijskamp

Aandacht geeft kwaliteit

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

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag, ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond
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Hoveniersbedrijf
Eggeweg 8
7958 PL  Koekange    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

Nu volop 
violen en voorjaarsplanten

Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp
Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

H. Koetsier  Dorpsstraat 26  Koekange  www.sparkoekange.nl

 
  

Party service

Eet smakelijk!
De makkelijke maaltijdservice

•  Breed assortiment aan verse kant en klare maaltijden, inclusief zoutarme, gemalen 
en gluten- & lactosevrije maaltijden, soepen, salades en nagerechten.

• Op ambachtelijke wijze door professionele en ervaren koks bereid.
•  Samengesteld volgens de richtlijnen voor goede voeding van het voedingscentrum.
• Makkelijk zelf op te warmen, snel op tafel en heerlijk van smaak.
•  Eenvoudig te bestellen via een bestelformulier in de winkel of kijk voor online 

bestelmogelijkheden op www.spar.nl/Eetsmakelijk.
• Mogelijkheden tot afhalen of bezorgen door uw vertrouwde SPAR

Wilt u meer informatie? Vraag ernaar in de SPAR winkel in Koekange.
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“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

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 

Wtc Ruinen organiseert voor tweede jaar MTB Streetrace                                                                                  

Op donderdag 7 juni 2018 zal door WTC Ruinen voor de tweede keer de 
MTB Streetrace in Ruinen worden georganiseerd. Een Streetrace is een rela-
tief nieuw fenomeen, waarbij een relatief kort parcours van ± 1.5 km wordt 
afgelegd op mountainbikes. Het parcours gaat over verharde en onverharde 
wegen met daarin opgenomen een aantal hindernissen. Hierdoor biedt de 
Streetrace over het gehele parcours uitdaging voor de deelnemers en is heel 
aantrekkelijk voor het publiek. De streetrace van Ruinen start en eindigt op 
de Brink in het centrum van het oude brinkdorp nabij het Dwingelderveld. 
Zowel wedstrijdrijders als de minder geoefende mountainbiker is van harte 
welkom mee te doen. Ook de jeugd 
(vanaf 8 jaar) en sportieve recreant 
kunnen deze spectaculaire happe-
ning dus beleven. 
Het parcours kan om 17.30 uur 
verkend worden, waarna de wed-
strijden om 18 uur aanvangen. 
Meer informatie en aanmelden via 
www.wtcruinen.nl. 
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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

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

- 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

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

______________________________________
_______________________

______________________________________
____
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Kringloop De Wolden nieuws

Met de bouw van de nieuwe kringloopwinkel aan de Westerweiden 72 in 
Ruinerwold is begonnen. De Gemeente heeft de weg doorgetrokken zodat 
wij op ons perceel kunnen komen.
Onze vrijwilligers kijken uit om straks in de nieuwe omgeving aan de slag 
te gaan.
De werkomstandigheden worden veel beter, veel meer ruimte en daardoor 
meer armslag, om de ingebrachte spullen te sorteren en schoon  te maken 
voor de verkoop.
Op dit moment komen er veel spullen binnen. Daar zijn wij natuurlijk blij 
mee. Soms moeten wij mensen teleurstellen die spullen brengen. Kleding, 
huishoudspullen, witgoed, klein gereedschap enz.  is nooit een probleem. 
Dit kan allemaal gratis bij ons gebracht worden.  Echter wanneer meubelen 
worden aangeboden moeten wij een pas op de plaats maken. Verkoopbare 
meubelen is geen probleem. Maar regelmatig krijgen wij meubelen aange-
boden die vaak naar de stort gaan. Op zich willen wij die best bij u ophalen 
maar dan moet daarvoor een kleine vergoeding worden gevraagd. Ook wij 
moeten met de auto naar de stort en voor de stort betalen bij de gemeente. 
Wij hopen dat u daarvoor begrip hebt.
Op dit moment hebben onze vrijwilligers het ook druk met woningen die 
door verhuizingen of overlijden schoon opgeleverd moeten worden. Mocht 
u  een woning van u zelf of van u familie hebben die schoon moet worden 
opgeleverd bel ons dan gerust en wij maken een afspraak om de zaak door 
te nemen hoe u wenst de woning te ontruimen.

Onze stichting heeft veel vrijwilligers, maar u bent als nieuwe vrijwilliger van 
harte welkom. Speciaal vragen wij aandacht voor een paar mensen die één 
of twee dagdelen in de week meewillen op de auto om spullen weg of op te 
halen bij mensen. Mocht u daarvoor informatie of wilt u daarvoor aanmelden 
vraag dan naar de heer G. Brink of Joh. de Kleine, telefoon 0522-475024.

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
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Dagelijks keuze uit  
vers bereide maaltijden 

Lekker en gezond eten zonder  
zelf te koken? Bestel uw maaltijd  

bij Maaltijdservice Thuis! 

 Een enkele keer, 1x in de week 
of iedere dag 

     Warm of koelvers thuisbezorgd 

Maaltijdservice Thuis 

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

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

Praktijk voor HSP-begeleiding & coaching

weidelint 26
7948 cg  nijeveen

t  0522 49 06 63
m  06 101 631 98

e  ike@mille-pattes.nl 
i  www.mille-pattes.nl

Kijk voor meer informatie op de website: 
www.mille-pattes.nl

Ike Piest-van der Ree
gecertificeerd HSP begeleider

Praktijk voor 
HSP-begeleiding, coaching 
en training beelddenkers
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Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 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

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

In format ie

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel



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
Volgende uitgave 30 mei 2018
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 24 mei 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

16 mei De Koegang nr. 10
19-21 mei Feest van de Geest
25 mei  Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
26 mei  Kangoeroeklub - Korfbalveld KIA -10.00-11.00 uur 
30 mei De Koegang nr. 11
  1-3 juni Korfbalkamp KIA
  2 juni  Kangoeroeklub - Korfbalveld KIA -10.00-11.00 uur
  2 juni  Pitch en Putt Koekange bestaat 20 jaar. Voor de kinderen een 

springkussen en een gratis suikerspin, 
 van 15.00-17.00 uur kunnen kinderen gratis geschminkt worden,
 vanaf 18.30 uur verzorgt DJ Vintage Vinyl de plaatjes samen met u,
 barbecue € 10,00 p.p. exclusief consumpties.
  3 juni  Bergklanken in galop! (Jeugduitvoering) - De Bennink Hoeve, 

Ruinerwold - 16.00 uur
  7 juni MTB Streetrace - start De Brink, Ruinen - 18.00 uur
10 t/m 16 juni 2018 Koekangerfeest
13 juni De Koegang nr. 12
22 juni Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
26 juni Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
27 juni De Koegang nr. 13
11 juli De Koegang nr. 14
20 juli Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
25 juli De Koegang nr. 15 - laatste Koegang voor de zomerstop
29 aug. De Koegang nr. 16
Iedere vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 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

Te koop,  gevonden e .d .

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.


