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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

17 juni 11.00 uur Ds. R.W.J van Ommen Rouveen 
!!!!!!!!! 16.30 uur Ds. D. de Jong Den Ham 
24 juni 11.00 uur Ds. L. Sollie  Meppel 
!!!!!!!!!! 16.30 uur Ds. R. Meijer Meppel 

Gereformeerde kerk, Berghuizen

17 juni 9.30 uur Ds. G.A. Trouwborst Nieuwleusen
24 juni 9.30 uur Ds. J.W. Muis Kerk zonder drempels

Protestantse Gemeente Koekange

17 juni 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  
24 juni 9.30 uur Dhr. K. de Lange Marknesse 

Kerkdiensten

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

Roelof
H O V E N I E R
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Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl
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inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud
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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 heggenmus
In veel tuinen leeft een onopvallende vogel, die wonderlijk genoeg behoort 
tot een van de meest algemene broedvogels in ons land. Bij mij in de tuin 
zie ik hem ook met enige regelmaat. Qua kleur valt hij absoluut niet op, zijn 
kop en buik zijn hoofdzakelijk grijs, zijn rug en vleugels voornamelijk bruin. 
Ik heb het over de heggenmus. Deze vogel is niet, zoals zijn naam wel doet 
vermoeden, verwant aan de huismus. Zijn naam heeft hij te danken aan het 
feit dat hij zich op en rond de heggen en struiken schuil houdt. Daarnaast 
doet zijn verenkleed enigszins denken aan dat van een vrouwelijke huismus.
Dat hij niet verwant is aan de huismus zou je gemakkelijk kunnen opmaken 
aan de vorm van zijn snavel. De huismus heeft een stevige kegelvormige 
snavel. Deze is geschikt om de zaadhuiden van zaden af te pellen, het sta-
pelvoedsel van deze vogel. De snavel van de heggenmus is veel smaller en 
spitsvormig. Die gebruikt hij om op de grond naar insecten en allerlei frie-
melbeestjes te scharrelen.
De heggenmus mag dan een onopvallende verschijning zijn, er zijn aspecten 
die bij deze vogel wel de aandacht trekken. Neem bijvoorbeeld de zang van 
het mannetje. In het voorjaar brengt hij dit ten gehore om zijn territorium 
te bepalen en om een partner te lokken. Hij heeft een helder en enigszins 
metaalachtig liedje, dat hij meestal vanuit de top van een boom laat horen. 
Verder legt het vrouwtje helder blauw gekleurde eieren. Niet bepaald een 
kleur die je in een open nest in een heg of struik zou verwachten. Daar komt 
bij dat de koekoek de heggenmus als “slachtoffer” gebruikt voor zijn eigen 
eieren.
Maar veruit het meest bijzondere aan de heggenmus is zijn seksleven. Dat 
is naar menselijke maatstaven behoorlijk complex en vrijzinnig. Zo kan één 
mannetje twee vrouwtjes bedienen en één vrouwtje kan met twee mannetjes 
paren. Of dat niet genoeg is kunnen twee stelletjes onderling ook “vreemd” 
gaan. Soort van partnerruil, maar dan stiekem.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Open Dag bij bedrijven aan Veenhovenplein in de Wijk

Op donderdagmiddag 24 mei jl. was er een open dag bij de praktij-
ken Logopedie van Helen Kool, Beeldend Perspectief van Aly Fieten en 
Haptomove van Annemieke van der Beek en Sjook Heesakkers, aan het Burg. 
Veenhovenplein 1a in De Wijk.
De deuren stonden open voor belangstellenden die een kijkje wilden nemen 
in de ruimtes en vragen hadden over de werkwijzen en mogelijkheden.

De kracht van samen in één pand werken met verschillende disciplines is 
niet alleen dat de faciliteiten gedeeld worden, belangrijker is de mogelijk-
heid tot complementaire zorg. Door samen te werken en te leren van elkaars 
inzichten kunnen we elkaar versterken. De lijnen zijn kort waardoor er snel 
een behandelwijze gevonden is die past bij de hulpvraag op dat moment.
Aanmelden kan op verwijzing maar je kan je ook zelf aanmelden.

Naast 2 haptoherapeuten, een beeldend therapeut en een logopediste is er 
een mondhygiëniste gehuisvest in het gebouw. Bent u niet geweest en hebt 
u wel interesse dan kunt u via de websites contact opnemen: 
www.beeldendperspectief.nl, www.logopediepraktijkkool.nl en
www.haptomove.nl.
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Openluchtconcert Woudklank

Op donderdag 14 juni geeft het harmonieorkest van muziekvereniging 
Woudklank een openluchtconcert bij Brede School Het Groene Hart in 
Zuidwolde. Het begint om 19.45 uur en de toegang is gratis. Wel een eigen 
tuinstoel meenemen.
Het harmonieorkest speelt op deze zomeravond een selectie van lichte 
muziekstukken. Het optreden is buiten op het schoolplein. Bij regen kan 
het helaas niet doorgaan. Het duurt ruim een uur tot ongeveer 21.00 uur. 
Iedereen is welkom. 
Voor meer informatie over de vereniging, zie ook www.woudklank.nl of volg 
de Facebookpagina.
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Bibliotheek de Wijk verhuist naar Integraal Kindcentrum 
De Horst

De gemeente en het bestuur van de bibliotheek hebben overeenstemming 
bereikt voor de huisvesting van de bibliotheek in de Wijk. De bibliotheek ver-
laat het pand aan de Prins Clauslaan in de Wijk en verhuist naar het Integraal 
Kindcentrum aan de Postweg.  
Het pand aan de Prins Clauslaan wordt overgedragen aan de gemeente. “We 
vinden de synergie tussen de bibliotheek en de Brede School heel belang-
rijk,” aldus wethouder Mirjam Pauwels. “Alle betrokken organisaties zien de 
meerwaarde van deze verbinding”. 
Op 18 juni a.s. start de verbouwing van het Integraal Kindcentrum en wordt 
de ruimte geschikt gemaakt voor de vestiging van een moderne bibliotheek. 
Pauwels: “De bibliotheek is straks een moderne ontmoetingsplek met een 
lage drempel: ik verwacht daar veel nieuwe dynamiek”.  
Meerwaarde - De ruimte wordt zo ingericht dat de bibliotheek hier volledig 
zelfstandig en met behoud van een eigen identiteit kan functioneren. Zowel 
de school als de bibliotheek zien meerwaarde in de vestiging van de biblio-
theek binnen het centrum en de onderlinge samenwerking.
Het is de bedoeling dat de nieuwe bibliotheek haar deuren opent bij de start 
van het nieuwe schooljaar.

“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 
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Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

‘Affinity’ zoekt bassen en tenoren
 
Een jaar geleden is in Meppel de Close Harmony Groep ‘Affinity’ opgericht. 
Het is een kleine, gezellige groep bestaande uit een bas, twee tenoren, drie 
alten en drie sopranen. De groep is op zoek naar versterking; er is plek voor 
twee bassen en twee tenoren. 
De leden van Affinity hebben allen ruime koorervaring. De groep oefent eens 
in de twee weken op de dinsdagavond in het centrum van Meppel onder de 
inspirerende leiding van dirigente Rosemary De Souza. Naast het instuderen 
van het repertoire wordt door haar ook de nodige aandacht besteed aan 
zangtechniek. Het doel van de groep is om in een gezellige sfeer een mooi 
en goed klinkend eindresultaat te bereiken. Momenteel zijn ze druk bezig 
met het uitbreiden van het repertoire in een gevarieerd genre. Na de zomer-
vakantie willen ze het graag aan een breder publiek laten horen.
Lijkt het je leuk om bij Affinity te komen zingen, neem dan contact op voor 
meer informatie (06-54756050) of stuur een email naar mnve05@gmail.com.

Markt tijdens Koekangerfeest

Het feest wordt gehouden op het sportveld aan de Sportlaan, derhalve gaat 
de markt op vrijdag 15 juni naar de parkeerplaats aan de Prins Bernhardlaan 
nabij de Rozebottel. 

Fietstocht voorheen Vrouwen van Nu

Onze jaarlijkse fietstocht houden we op donderdag 21 juni 2018.
We vertrekken om 9.30 uur bij De Schakel.
Wie niet mee wil en/of kan fietsen mag ook alleen komen eten.
Opgave voor 19 juni bij een van de dames: Albertje tel. 451405. Hennie tel. 
452312. Dirkje tel. 451529. Tiny tel.451574.
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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 

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

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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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

Ramadan mei/juni 2018

Wij zijn twee vrouwen die al een poos-
je in Koekange wonen. Wij proberen de 
Nederlandse cultuur te begrijpen en willen 
ook graag over ons zelf vertellen en nu in 
het bijzonder over de Ramadan. Ramadan is 
de negende maand van onze maankalender. 
Een van de bijzonderste nachten in deze 
maand is Laylat al-Qadr. Deze nacht is bin-
nen de Islam de nacht waarin voor de eerste maal een soera (een hoofdstuk 
van de Koran) door de engel Djibril aan Mohammed zou zijn geopenbaard.     
Belangrijk tijdens de Ramadan is het vasten, dat laat voelen hoe het is om 
honger te hebben en helpt daarmee empathie voor minderbedeelden te ont-
wikkelen. Het vasten houdt in dat er tussen zonsopkomst en zonsondergang 
niet gegeten, gedronken en gerookt wordt en dat men zich onthoudt van 
geslachtsgemeenschap. Daarnaast zijn ook liegen, schelden, kwaadspreken 
en vloeken tijdens de ramadan extra kwalijk. 
Voor zieken, zwangere vrouwen, vrouwen tijdens de menstruatie, soldaten 
in oorlogstijd, jonge kinderen, reizigers en alle anderen voor wie het vasten 
een bedreiging vormt voor de gezondheid of vertragend werkt op herstel 
van een ziekte, wordt een uitzondering gemaakt.
Zowel ‘s ochtends vroeg als ‘s avonds na zonsondergang wordt er gegeten. 
De ochtendmaaltijd wordt shorofsohor genoemd, de maaltijd na het vasten 
iftar. De Ramadan keert ieder jaar terug. 
Tijdens Ramadan wordt doorgaans geprobeerd de gehele Koran te lezen. 
Daarvoor is de Koran in 30 delen (elk voor een dag) verdeeld, Djuz’ genaamd.     
Wij hebben begrepen dat de christenen (katholieken) ook een vastentijd heb-
ben en het is leuk dat ieder van ons iets weet over de ander daarom hebben 
we over Ramadan verteld. Wil je meer weten…….. vraag het ons.

Fawzieh en Shaza (met een beetje hulp van Sonja)



10

- 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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

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

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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GEZOCHT: 
verzorg(st)er 
voor mijn paard 
en shetlandpony

Lijkt het je leuk om tegen een 
vergoeding op een aantal
doordeweekse dagen meerdere 
voerbeurten te doen en 
misschien nog wat andere 
verzorgingswerkzaamheden?

Locatie Koekange / Oshaarseweg

Neem dan contact op: 
06-51455685 

Een leuke picknickbank erbij!

De NAM werkt samen met Werkpro. 
Hier werken mensen met een kleine 
beperking, die heel graag onder 
begeleiding wat willen doen of 
maken. Een fantastisch initiatief en 
het maakt deze mensen zeer geluk-
kig. Nu hebben zij een aantal pick-
nickbanken gemaakt in opdracht 
van de NAM. De NAM heeft meer-
dere dorpen in de Wolden bena-
derd of zij plaats hebben voor zo’n 
bank. En dat hebben wij natuurlijk! 
We hebben gemerkt dat er veel 
fietsers even een pauze inlassen 
in het midden van het dorp bij het 
Monument, dus dit leek ons,  een goede plaats voor deze picknickbank. Wij 
hebben de bank al even ingewijd en hopen dat er vele mensen zullen volgen. 
Het oude bankje hebben wij nu geplaatst naast het kruispunt Hoge Linthorst 
/ Lange dijk.

Belangenvereniging Koekange e.o.

Schoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nl
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Rubberlook pennen
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Bestel nu voordelig uw rubberlook schrijfwaren

In de maanden juni en juli is het wel heel aantrekkelijk om uw bedrijfslogo 

te laten schitteren op een van de rubberlook soft touch pennen.

We hebben in deze maanden een 10% kortingsactie op onze 9 modellen 

moderne rubberlook pennen. Daarnaast betaalt u deze maanden ook geen 

instelkosten bij bestelling van deze pennen.

Uw logo valt door de matte rubberlook van de pen positief in de kijker 

bij gebruiker en omstander. De speciale designs zorgen daarnaast voor 

een stoere twist en ze liggen ook nog eens extreem goed in de hand.

Actie geldig tot en met 25 juli 2018.

ACTIE
10% korting 
& geen instelkosten

op rubberlook pennen

in juni en juli



13

 
  

Party service
Een complete Supermarkt met veel Extra’s

Zoals onze Party service: 
 Wij verzorgen feesten en partijen.
 Barbecues en heerlijk vlees.
 Mooie salades & Hapjes schalen.
 Borden & Bestek, glazen
 Warme en koude buffetten.
 Biertafel & Frisdrank
 Uw hele feest en één beheer

En een bezorg service: 
 Ook gekoeld vervoer.
 Wij bezorgen boodschappen.
 Maaltijd service
 Online boodschappen doen

Voor vragen kunt u bellen of mailen. 
Tel 0522-451331
Fax 0522-452124 
Mail spar@koekange.com
www.sparkoekange.com 

Spar Koetsier 
Dorpsstraat 26 
7958 RN 
Koekange 

Een complete Supermarkt met veel Extra’s

Zoals onze Party service: 
 Wij verzorgen feesten en partijen.
 Barbecues en heerlijk vlees.
 Mooie salades & Hapjes schalen.
 Borden & Bestek, glazen
 Warme en koude buffetten.
 Biertafel & Frisdrank
 Uw hele feest en één beheer

En een bezorg service: 
 Ook gekoeld vervoer.
 Wij bezorgen boodschappen.
 Maaltijd service
 Online boodschappen doen

Voor vragen kunt u bellen of mailen. 
Tel 0522-451331
Fax 0522-452124 
Mail spar@koekange.com
www.sparkoekange.com 

Spar Koetsier 
Dorpsstraat 26 
7958 RN 
Koekange 

Informatiepunt Geldzaken De Wolden

Met het aansnijden van een taart in de vorm van het logo is op 30 mei 
officieel het Informatiepunt Geldzaken De Wolden geopend. De aftrap werd 
gegeven door wethouder Jan van ’t Zand van gemeente De Wolden.
Informatiepunt Geldzaken De Wolden is er voor iedereen in gemeente De 
Wolden. Voor vragen, informatie en praktische hulp over geldzaken, of bij 
financiële problemen.
Wij bieden ondersteuning bij bijvoorbeeld het aanvragen van de minima-
regelingen, of het helpen bij het lezen en uitleggen van brieven of formulie-
ren die moeten worden ingevuld. 
Ook zijn we graag een luisterend oor! 
Blijf niet zitten met betalingsachterstanden, voorkom stress en vraag hulp! 
Kijk voor meer informatie op onze site www.informatiepuntgeldzaken.nl. 
Het Informatiepunt Geldzaken is geopend van maandag t/m donderdag van 
9.00-12.00 uur.
Bel 0528 – 21 70 22, mail naar info@informatiepuntgeldzaken.nl of vul het 
aanmeldformulier in op www.informatiepuntgeldzaken.nl. 
Informatiepunt Geldzaken De Wolden is een samenwerkingsverband tussen 
Welzijn De Wolden, gemeente De Wolden, Humanitas Thuisadministratie en 
Diaconaal Verband De Wolden.
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Deelnemers voor Kar Ga Door Zuidwolde gevraagd
De inschrijving voor deelname aan Kar Ga Door Zuidwolde op 14 juli is 
geopend. Al diverse oldtimerliefhebbers schreven zich in voor het jaarlijkse 
historische voertuigenevenement in en rondom Zuidwolde. De organisatie 
hoopt dat zich in de komende maand nog meer bezitters van klassieke 
auto’s, vrachtauto’s, bromfietsen, tractoren, maar ook paardenrijtuigen gaan 
inschrijven. Ook verkopers voor op de gevarieerde waren- en oude ambach-
tenmarkt zijn welkom.
De variatie in soorten voertuigen maakt het evenement bijzonder. Voorzitter 
Rutger Wemmenhove: ‘’Meestal loopt het aantal deelnemers tot vlak voor de 
grote dag nog behoorlijk op. Momenteel zitten we rond de 100 inschrijvin-
gen met voertuigen en zo’n 60 voor de markt. Dat komt altijd goed, maar we 
mikken ook op bijzondere elementen. Zo hebben we ook kleurrijke woon-
wagens, een groep fietsers uit grootmoederstijd, kinderwagens met prachtig 
geklede dames en heren erachter en natuurlijk de unieke collectie handkar-
ren uit De Wemme.’’ De klassieke paardenrijtuigen zijn een ander onderdeel 
waar veel publiek op afkomt. De deelnemers kunnen ’s ochtends meedoen 
aan een jurybeoordeling, daarna een uitgezette rondrit maken en ’s middags 
zijn ze ook te bewonderen in het centrum met onder andere een ritje over 
het terrein van het Tonckenshuys.
Aanmelden voor deelnemen met een voertuig, voor de markt of als vrijwil-
liger, kan via de website www.kargadoorzuidwolde.nl.

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

Volop zomerbloeiers
en groenteplanten

Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp
Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Collecte Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis houdt haar jaarlijkse collecte in de week van 25 
t/m 30 juni.
De coördinatoren voor Koekange zijn: Roelof Kwant, telefoonnr. 451486 en 
Henk Seegers, telefoonnr. 451929. 
Ook komen de collectanten in deze week bij u aan de deur en wij hopen op 
uw gift. Tip: Bewaar kleingeld voor de collecte van het Rode Kruis.  

Het bestuur

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



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 27 juni 2018
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 21 juni 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

13 juni De Koegang nr. 12
14 juni  Openluchtconcert Woudklank - Brede school Het Groene Hart, 

Zuidwolde - 19.45 uur
21 juni Fietstocht voorh. Vrouwen van Nu - vertrek bij De Schakel - 9.30 uur
22 juni Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
25-30 juni Collecte Nederlands Rode Kruis
26 juni Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
27 juni De Koegang nr. 13
29 juni  Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
  5 juli Workshop De Bergklanken - Dorshuis De Barg’n - 19.30-21.30 uur
11 juli De Koegang nr. 14
12 juli Workshop De Bergklanken - Dorshuis De Barg’n - 19.30-21.30 uur
14 juli Kar Ga Door Zuidwolde
20 juli Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
25 juli De Koegang nr. 15 - laatste Koegang voor de zomerstop
29 aug. De Koegang nr. 16Iedere 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

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

Duofiets
Wilt u ook graag eens fietsen maar lukt dat niet meer alleen? Maak dan 
gebruik van de duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers die graag een keer met u 
willen fietsen. Voor het bespreken van de fiets kunt u bellen met de “fietste-
lefoon” 06 23 28 08 08 zo mogelijk tussen 11.00 en 12.00 of  tussen 18.00 
en 19.00 uur! Coördinator: Sonja Verkaik. Veel fietsplezier!

Te koop,  gevonden e .d .


