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Kunstgrasveld in Koekange: 
Sporten kan nu bijna onder alle omstandigheden.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

2 sept.  11.00 uur Ds. P.J. de Haan Zwolle
  15.30 uur Student J. Hooiveld 
9 sept. HA 11.00 uur Ds. van Rijswijk 
  15.30 uur Ds. L. Sollie Meppel
 
Gereformeerde kerk, Berghuizen

2 sept.    9.30 uur Ds. J.W. Muis
9 sept.    9.30 uur Ds. B.H. Steenwijk Nijkerk Feest Ruinerwold

Protestantse Gemeente Koekange

2 sept.     9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf    
9 sep.     9.30 uur Drs. B. Wiegman Assen  

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

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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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur draaihals
Vanaf mijn middelbareschooltijd ben ik actief als vogelaar. Dat is bijna een 
halve eeuw geleden. In die periode zijn veel vogels de revue gepasseerd. Niet 
alleen vogels die in Nederland voorkomen, zowel als broedvogel, trekvogel 
of wintergast. Door mijn vogelreizen naar onder andere Kenia en Tunesië 
staan er ook de nodige exotische vogels op mijn vogellijst. Voor wat betreft 
de vogels die in Nederland kunnen voorkomen, zijn er natuurlijk altijd een 
paar, die om wat voor reden nog ontbreken op mijn vogellijst. Meestal zijn 
dat soorten die niet zo algemeen zijn in ons land.
Een van die vogels die ik tot op heden nog nooit heb gezien is de draaihals. 
Een beetje een vreemde naam voor een vogel, maar hij kan zijn kop bijna 
letterlijk alle kanten opdraaien. Zodanig dat hij zijn snavel op zijn rug kan 
leggen. Daarbij kan hij ook nog eens zijn kopveren rechtop zetten, waardoor 
het geheel een bijzonder uiterlijk krijgt.
De draaihals is een broedvogel, die zijn winter in Centraal Afrika doorbrengt. 
Zodra je de koekoek weer in ons land hoort, kun je hem verwachten. Dan 
zoekt hij een geschikte broedplaats op, in het algemeen in de buurt van zijn 
hoofdvoedsel. Dat bestaat voornamelijk uit mieren en de eitjes van deze 
kriebelbeestjes. Die op hun beurt vind je vooral in een bosrijke omgeving, 
dus daar kun je de draaihals dan ook verwachten.
Qua kleur is de draaihals niet spectaculair, bruin en grijs zijn de hoofdkleu-
ren, met over zijn hele verenkleed op vlekken en strepen lijkende accenten. 
Door dat kleurpatroon is hij goed gecamoufleerd en dus lastig te vinden. 
Qua grootte moet je bij hem denken aan een roodborst. Omdat de draaihals 
verwant is aan de spechten, heeft hij eveneens een lange, kleverige tong. Die 
gebruikt hij om zijn favoriete voedsel te verzamelen.
Laatst kreeg ik tijdens een overleg van gidsen op het Dwingelderveld te 
horen, dat hij daar mogelijk broedt. Dus ik denk dat ik daar maar eens naar 
hem op zoek ga. Hopelijk met een aanvulling op mijn vogellijst.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Lekker in conditie ...... In Koekange én omstreken!

Een berichtje voor alle vrouwen 
die graag een goede conditie 
willen houden... Wij gaan weer 
starten met ons nieuwe seizoen 
van de Dames-Gymklub in Het 
Dorpshuis De Schakel. Elke 
dinsdagochtend van 9 tot 10 
uur (behalve in de schoolvakan-
ties) Het is ook nog eens reuze 
gezellig!
Hele goede begeleiding van een 
gediplomeerde lerares, maar 
wel met veel humor en saamho-
righeid onderling. Kom maar eens kijken of het wat voor je is...
Je bent WELKOM vanaf dinsdag 4 september 2018.
Tot dan...... 

De vrouwen van de Gymnastiek in Koekange

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 
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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

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel
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- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
-  onderhoud en reparatie 

van alle merken auto’s
- aircoservice

Dorpsstraat 17   
7958 RK  Koekange

T. 0522 451748   
F. 0522 452687

E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

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 

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
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Gastgezinnen gezocht voor één nacht

In de herfstvakantie van 20 tot en met 26 oktober, wordt voor de dertien-
de keer de Afrikaloop gelopen, een wandelactie waarvan de opbrengst voor 
straat- en weeskinderen in Afrika is. Voor de wandelaars die blijven over-
nachten, is de stichting nog op zoek naar enkele gastgezinnen in Havelte of 
omgeving. Dit gaat om de nacht van woensdag 24 oktober op donderdag 
25 oktober. De wandelaars komen in de loop van de middag aan in Havelte. 
U weet van te voren wie bij u slaapt (man, vrouw, leeftijd enz.). Wanneer de 
mensen gefinisht zijn op woensdag, wordt u gebeld en gevraagd uw gast(en) 
op te halen. Mocht ophalen niet lukken, zorgt de stichting dat de mensen bij 
u thuis gebracht worden. De volgende ochtend wordt er gestart tussen 8.00 
uur en 8.30 uur. U neemt dan weer afscheid of misschien wandelt u zelf mee, 
alles is mogelijk. Voor de overnachting en het eten betaalt de wandelaar een 
kleine vergoeding. Deze vergoeding komt ten goede aan de Afrikaloop en is 
op deze manier onderdeel van de totale opbrengst van de Afrikaloop. Vorig 
jaar was dat ruim € 23.000,00. Doordat u helpt een slaapplaats en eten te 
bieden aan een wandelaar, helpt u ondertussen de kinderen in Afrika aan een 
slaapplaats en eten.
De Afrikaloop is een wandelactie van 7 dagen, maar men kan ook 1 dag 
of 2 dagen meewandelen. Dagelijks is er keuze uit etappes van 15, 25 en 
35 km. De start is in Hoogeveen en loopt de eerste dag naar Westerbork. 
De volgende dag gaat de tocht naar Hooghalen daarna respectievelijk naar 
Dwingeloo, Vledder, Havelte en Ruinen, om ten slotte op de zevende dag 
weer in Hoogeveen te finishen. De routes zijn prachtig.
U kunt één of enkele dagen meelopen, zoveel als u wilt. Onderweg zijn er 
iedere dag 3 gezellige pauzeplaatsen. Voor de eerste dertig deelnemers is 
er tegen een kleine vergoeding een slaapplaats. Voor deze wandelaars is de 
stichting nog enkele slaapplaatsen nodig.
Wilt u meehelpen een straat- of weeskind toekomst te bieden dan kunt u 
zich opgeven als gastgezin bij Elise van Lienen; email:elise.v.lienen@gmail.
com of telefonisch 06-11420515. Telefonische bereikbaarheid is in verband 
met de vakantie vanaf 27 augustus.
Informatie over de stichting of de Afrikaloop kunt u vinden op de web-
site www.andreasmann.org of op facebook Afrikaloop.

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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“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

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

 
  

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 
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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

Activiteiten voor ouderen

De zomer is weer  bijna voorbij en dan beginnen de activiteiten weer in het
Dorpshuis de Schakel.
Woensdag    5 september Koersbal 13.45 uur  elke woensdag.
Vrijdag    7 september Bingo 14.00 uur   elke 1e vrijdag van 

de maand
Vrijdag 28 september  Samen aan Tafel 11.30 uur   elke laatste vrijdag 

van de maand.
Kom eens vrijblijvend een kijkje nemen. 
Er kunnen altijd nieuwe mensen/leden bij.

Zwaantje Brink tel: 0522-451323 
Lutina Bos 06-14252052

PS: Voor Samen aan Tafel alleen in de maand september kunt u zich opgeven 
of afzeggen bij Jennie Zwiers 06-29401859 (opgeven betekent voor nieuwe 
mensen/eters)

Fiets3daagse

Pro Rege afd. Havelte organiseert - onder auspiciën van de Stichting 
Fietsevenementen PIT PRO  REGE - voor de  22e keer een fiets3daagse van  4 
tot en met 6 september 2018.
De startplaats is “Echo-Homes”, J. Postweg 5, 7973 JB Darp.
Er kan door deelnemers gestart worden tussen 09.15 uur en 10.30 uur. 
Inschrijvingskosten na 23 augustus en op startdag vanaf 8.30 uur zijn  
€ 10,00 p.p. en  € 5,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Deelname per dag is ook 
mogelijk voor een bedrag van € 4,50  en kinderen € 2,50. 
Informatie: www.fietsenprorege.nl of Echo-Homes tel. 0521-341297.
De afstanden zijn 40 of 60 km. De routes zijn niet uitgepijld. De deelnemers 
krijgen een duidelijke routebeschrijving.
De Stichting Fietsevenementen Pit Pro Rege is een zelfstandige Stichting met 
als doel het organiseren van recreatieve fietsevenementen en het onder-
steunen en promoten van recreatief fietsen. Deze Stichting organiseert op 5 
plaatsen in Nederland een fiets3daagse waaronder Havelte.
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Bestuur zeer tevreden over zeer geslaagde boerderijenfietstocht

Het bestuur van de Boerderijenfietstocht “maar dan anders” kijkt terug op 
een zeer geslaagd evenement. Met maar liefst 1300 deelnemers die bijna 
allen met een lach op het gezicht terug kwamen aan de finish voelde het als 
een feestje. 

Het was een drukke, warme 
dag voor alle vrijwilligers die 
betrokken waren, verkeersre-
gelaars, stempelaars, inschrij-
vers en de mensen die de 
lunch verzorgden bij camping 
Nieuw Moscou. Ongeveer 
1280 lunches met dagverse 
melk en karnemelk van de 
Noaberhoeve werden soepel-

tjes uitgegeven en genuttigd op het zonovergoten voor de gelegenheid 
aangelegd terras. Maar ook voor de bedrijven die hun bedrijf open heb-
ben gesteld voor de vele fietsers was het een prachtige gelegenheid om 
hun eigendommen te tonen aan de belangstellenden en hebben hun beste 
beentje voorgezet een mooi programma aan te bieden. Varkensboerderij 
Boerrigter liet met trots zien waar ze dagelijks mee bezig zijn, op het terrein 
werden de fietsers getrakteerd op heerlijke ter plekke gebakken shoarma. 
Bij familie Neppelenbroek werd een en ander uitgelegd over waternivellering 
en ook hier werd de inwendige mens niet vergeten.
Hoogtepunt van de fietstocht was een bezoek aan Nieuwlande, waar men op 
vertoon van het boekje gratis het museum de Duikelaar kon bezoeken. Maar 
liefst 600 mensen hebben dit bezocht. Ook bij het monument de Opsteker 
was de koffie niet aan te slepen. Alle bezoekers mochten ook een kijkje 
nemen in het onderduikershol en verbaasden zich over het verhaal wat er 
verteld werd. 
Bij de kerk in Hollandscheveld werden de fietsers verrast door een koor wat 
prachtige liederen ten gehore bracht. Menigeen nam even de tijd om een 
plekje in de kerkbanken te zoeken om te luisteren of een verzoek aan de 
organist te doen voor een te spelen lied. Ook kon men hier een tentoonstel-
ling van oude doopjurken bezoeken.
Maar liefst 120 kinderen fietsen 25 kilometer door het Drentse land van 
activiteit naar activiteit. Ook zij werden verrast door zeer uiteenlopende 
bedrijven.
Bij kwekerij Bakker mochten zij een bladblazerparcours lopen, plantjes 
stekken terwijl de vaders/moeders een uitdaging kregen om met een vork-
heftruck stenen te stapelen. Diverse landbouwwerktuigen stonden op het 
terrein en eigenaar Jan-Michiel vertelde talloze malen waarvoor deze dienen.
Natuurvereniging Zuidwolde had ook een aantal vrijwilligers geïnstalleerd op 
het mooie terrein van familie Leerdam. Hier werd zeer enthousiast verteld 
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over vlinders, waterdieren en de das, ree en de vos. Een aantal opgezette 
dieren werden van top tot teen bekeken en geaaid. Tevens konden de kin-
deren met de handen in het water diverse waterdieren van dichtbij bekijken.
Bij het speelbos in Kerkenveld was een speurneuzentocht uitgezet, waarbij 
de kinderen moesten raden welke neus bij welk dier hoorde en konden rui-
ken aan een aantal sokken in de boom wat er zich in de sok bevond.
Het was de variatie in activiteiten die de deelnemers zo enthousiast terug 
deed komen bij de finish waardoor de organisatie gesterkt werd om volgend 
jaar weer dergelijke tocht uit te zetten.

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
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Al 5 jaar uw 
vertrouwen waard!!!! 

 
September 2013 openden wij de deuren van ons RegioBank kantoor in  
de Wijk. Sindsdien hebben wij enorm veel klanten mogen verwelkomen.  
Als het nu gaat om bankzaken, hypotheken of verzekeringen,  
u weet ons te vinden! 
 
En vol vertrouwen gaan wij de toekomst in. Mede dankzij u! 
 
Dit heugelijke feit willen wij natuurlijk niet onopgemerkt aan u voorbij 
laten gaan.  
 
Kom daarom donderdag 6 september tussen 13.00 en 17.00 uur even langs 
en laat u verrassen! 
 
Met hartelijke groet,  
 
 
 
Helen Hogenhorst 
Henry Jansen 
Hilco de Jonge 
Rob van Noort 
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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 .

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur en dankbetuiging: 6 euro (overmaken op NL56 RABO 0341 
8777 78 t.n.v. Drukkerij Kleen). Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

Verhuizing bibliotheek de Wijk in volle gang

De bibliotheek in de Wijk verhuist van de Prins Clauslaan naar het Integraal
Kindcentrum De Horst aan de Postweg. De verbouwing en verhuizing zijn in
volle gang.

Vindplaats
De wereld verandert en de bibliotheek verandert natuurlijk mee. Steeds meer 
wordt de bibliotheek een plek waar mensen - jong én oud - kunnen ontdek-
ken, ontspannen en ontmoeten. Bibliotheek De Wijk wordt een Vindplaats en 
opent in september haar deuren in IKC De Horst.

Gratis vervoer voor bewoners Dunninghe
Voor de bewoners van woonzorgcentrum Dunninghe betekent deze verhui-
zing dat de bibliotheek straks verder weg is. Om haar leden tegemoet te 
komen, regelt de bibliotheek het eerste jaar gratis vervoer van Dunninghe 
naar De Horst via DeWoldenVervoert. Op welke dag en hoe vaak dit vervoer 
mogelijk wordt, is nog niet bekend.

Tijdelijk gesloten
Tot en met vrijdag 31 augustus is Bibliotheek de Wijk gesloten in verband 
met de verhuizing. Vanaf maandag 3 september gelden de nieuwe openings-
tijden op de nieuwe locatie. Dat betekent dat u maandag tot en met vrijdag
terecht kunt van 8.00 tot 18.00 uur. Alleen tijdens de serviceuren is er 
iemand aanwezig om u te helpen. De service uren zijn op dinsdag van 11.00 
tot 17.00 uur, op donderdag van 14.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 14.00 
tot 17.00 uur.

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.
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Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  

drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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Relatiegeschenken
Promoot uw bedrijf met een relatiegeschenk bedrukt met uw eigen logo, 

zoals een keycord, dopper, pet, speelkaarten, pennen of kijk op 

www.kleen.nl/relatiegeschenken voor onze catalogus promotiemateriaal 

en relatiegeschenken.

U bent natuurlijk ook van harte welkom bij ons aan de Noteboomstraat

voor vrijblijvend advies of prijsopgave.

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

Vaste planten
en groenteplanten

Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp
Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.
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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

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



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 12 september 2018
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 6 september 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

29 aug. De Koegang nr. 16
31 aug. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  1 sept.  Afsluiting van de zomer met Vuurwerkspektakel - Op het terrein van de 

Highland games, “De Hummel Arena” - vanaf  22.00 uur
  4 sept.  Start Klaverjascompetitie Berghuizen - 20.00 uur
  8 sept. Kangoeroeclub KV KIA - korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
12 sept. De Koegang nr. 17
14 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
15 sept.  GIGA Kangoeroe Speelfestijn KV KIA - korfbalveld - 10.00-12.00 uur
21 sept. Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
22 sept. Kangoeroeclub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
25 sept. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
26 sept. De Koegang nr. 18
28 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  6 okt. Kangoeroeclub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
10 okt. De Koegang nr. 19
12 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
16 okt. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
19 okt.  Vrijwilligersfestival De Wolden - Buitencentrum De Poort, Ruinen - 

19.30 uur
20 okt. Kangoeroeclub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur  
24 okt. De Koegang nr. 20
26 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  3 nov. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
  6 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  7 nov. De Koegang nr. 21
  9 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
17 nov. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
21 nov. De Koegang nr. 22
23 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
27 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur

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


