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Heerlijk weer om buiten te spelen!
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

28 april 11.00 uur Ds E. Woudt Heemse

!!!!!! 16.00 uur Ds J Oosterbroek Ruinerwold

  5 mei 11.00 uur Ds E. Meijer Heemse

 15.30 uur Ds v Rijswijk 

Gereformeerde kerk, Berghuizen

28 april   9.30 uur Mw. ds. J.P. Greving Beilen

  5 mei   9.30 uur Ds. H. Linde Hoogeveen

Protestantse Gemeente Koekange

28 april   9.30 uur Ds. R. Kloosterziel Ruinerwold

  5 mei   9.30 uur Ds. J. Woltinge Zwolle  

Kerkdiensten

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
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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 boomklever
Het kan niet veel mensen ontgaan zijn dat het met verschillende zaken in de 
natuur niet de goede kant opgaat. De bijen hebben het om allerlei redenen 
zwaar te verduren. En met sommige vogels gaat het sterk bergafwaarts. 
In ieder geval in Nederland. De patrijs is nauwelijks meer te vinden op de 
akkers en het prachtige gezang van de veldleeuwerik boven de velden is 
steeds minder te horen.
Maar het is niet allemaal kommer en kwel. De blauwe reiger staat bijvoor-
beeld midden in de stad naast een visser te wachten of hij wat vangt. Een 
andere vogel die geheel onverwachts in aantal is toegenomen is de boomkle-
ver. Het aantal broedparen van deze bosvogel bedroeg ongeveer vijftig jaar 
geleden rond de tienduizend stuks. Nu is dat ver boven de dertigduizend. 
Voor Drenthe zijn die cijfers nog spectaculairder. In de jaren zeventig waren 
er slechts tien broedparen in de gehele provincie. Bijna een halve eeuw later 
is dat aantal gestegen tot boven de vierduizend. Een andere opmerkelijke 
verandering is dat deze bosvogel zich niet meer beperkt tot grote bosper-
celen. Zo is hij steeds vaker in parken te vinden en ik heb hem zelfs in de 
grote eiken bij de kerk van Koekange gezien. Niet bepaald een groot bos.
Een belangrijke reden van zijn toename is het ouder worden van veel bosper-
celen, vooral in het westelijk en noordelijk deel van Nederland. Veel van die 
bossen zijn de vorige eeuw aangeplant en hebben nu een leeftijd die voor de 
boomklever interessant is. Zijn voorkeur gaat uit naar bomen van minimaal 
dertig jaar oud, liefst nog meer dan vijftig. Tevens blijft er tegenwoordig 
vaker dood hout in het bos achter, waaronder ook de staande exemplaren. 
Daar vindt hij voldoende voedsel voor zichzelf en zijn nageslacht.
Hoe herken je de boomklever? Een musgrote vogel met een blauwgrijze 
bovenkant, een oranjebruine onderkant en een opvallende zwarte streep 
over zijn ogen. Daarbij loopt hij zowel omhoog als omlaag langs de stam 
van een boom. Hij kleeft als het ware aan de boom.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Dorpshuis De Schakel 50 jaar (deel 4)

Het dorpshuis moest natuurlijk ook ingericht worden. Daarvoor werden 
offertes gevraagd bij verschillende plaatselijke ondernemers en bedrijven 
buiten het dorp. In de meeste gevallen konden de bedrijven van buiten het 
dorp goedkoper leveren.
Stoelen en tafels werden besteld bij Fa de Valk in Sneek. 200 gewone stoelen 
à ƒ 11,50, 100 stuks met armleuningen à ƒ 12,95, 30 tafels à ƒ 47,- en 27 
tussenbladen à ƒ 37. Door vertegenwoordiger Bakker van de Fa de Valk werd 
gevraagd om niet verder te vertellen dat de stoelen voor inkoopsprijs waren.
Ook voor gordijnen en vloerbedekking en serviesgoed werden diverse bedrij-
ven aangeschreven. Er kwamen offertes binnen van: Sipkema Dedemsvaart, 
van de Belt De Wijk, Reinds Koekange, Lubberink De Wijk, en de Ruiter 
Meppel. Voor frisdranken was ook van diverse firma’s prijsopgave gevraagd, 
o.a. Grolsch bierbrouwerij Zwolle en de Bron in Beilen. De Bron gaf 10% kor-
ting op eigen producten. Hiertoe werd besloten. 
De koffie zal geleverd worden door de firma Tiktak.

De laatste loodjes
Wat moest er op het laatst nog veel geregeld worden om alles voor de ope-
ning voor elkaar te krijgen.
Voor de administratie van het dorpshuis werd meester Jansen gevraagd. 
Deze nam dat ook aan. Na de opening zullen er nog twee feestavonden 
georganiseerd worden voor de bevolking.
De eerste avond zal een turngroep van het Nederlandse keurkorps optreden. 
Dit optreden werd aangeboden door de firma Janse-Fritsen. Deze firma had 
de gymnastiektoestellen geleverd.  En voor de tweede avond werd de toneel-
groep “’t Aole Volk” uit Emmen gevraagd. Dit optreden kostte ƒ 600. Om dit 
te bekostigen werd er een koekactie gehouden.
Voor de schoolkinderen werd er een gezellige middag georganiseerd.
De lijst met uitnodigingen voor de opening moest worden opgemaakt en 
verstuurd. Er moest een advertentie in de Koegang gezet worden om dames 
te vragen voor de schoonmaak van het gebouw voor de opening.
Er moesten nog diverse reglementen worden vastgesteld: a. Een modelregle-
ment voor beheerder, b. voor verhuur en c. voor gebruik. Huurprijzen voor 
de verschillende zalen en tijdstippen moesten worden vastgesteld.
De zalen moesten besproken worden bij bestuurslid R. Steenbergen. Dit om 
concurrentieproblemen met de beheerder Js. Vriend te voorkomen.
Bij de opening zullen 4 dames van de plattelandsvrouwenbond, 4 dames van 
de Chr. Plattelandsvrouwenbond en 2 van de Neutrale vrouwenbond van NVV  
helpen met de bediening. Alle gasten krijgen een kop koffie met een gevulde 
koek en 2 consumpties. De koeken kwamen van bakkerij Oosterhuis.                                                   

Wordt vervolgd    Aaltienus Buiter
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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

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

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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Plan je wandeling in De Wolden op de site van Wandelnet

Al meerdere jaren ligt er een netwerk van gemarkeerde wandelpaden van 
knooppunt naar knooppunt in de omgeving van de Wijk, Fort en Veeningen. 
En sinds afgelopen zomer ook in Zuidwolde en het zuidoostelijke deel van 
gemeente De Wolden. Stichting Reco heeft hier in samenwerking met de pro-
vincie, gemeente en het Recreatieschap een netwerk van wel 750 kilometer 
aan wandelpaden gemarkeerd.

Wat is een wandelknooppuntennetwerk
Het wandelnetwerk maakt gebruik van wandelknooppunten. Op de wan-
delkaart zijn knooppuntnummers aangegeven. Op de locatie zelf staat een 
knooppuntpaal. Hierop is een kaartje bevestigd van de directe omgeving met 
vermelding van de nabijgelegen knooppunten. De wandelaar kiest in welke 
richting hij wil wandelen. De wandeltracés tussen de knooppunten in, zijn 
bewegwijzerd met witte bordjes met bruine pijlen. Bij het volgende knoop-
punt maakt de wandelaar weer de keuze in welke richting hij de wandelroute 
wenst te vervolgen.

Wandelnetwerk De Wolden Oost
Een paar jaar geleden kwamen uit de verschillende dorpsvisies van de dor-
pen Alteveer/Kerkenveld, Drogteropslagen, Linde en Zuidwolde al plannen 
voort om hier een aantal dorps-ommetjes te realiseren. Deze plannen bereik-
ten ook de vrijwilligers van de Stichting RECO uit Zuidwolde die hier graag 
hun medewerking aan wilden geven. Zo ontstond het idee de gewenste 
dorps-ommetjes van de vier dorpen met elkaar te verbinden met het uitein-
delijke resultaat te komen tot een wandelnetwerk De Wolden Oost. Het wan-
delnetwerk De Wolden Oost is weer gekoppeld aan het al bestaande wan-
delnetwerk. Het wandelgebied is zeer gevarieerd. Het voert de wandelaar 
door de dorpen, langs de essen, door het bos, hei en rond de vennen. Soms 
over de openbare weg maar veelal over oude zandwegen en kronkelende 
bospaden die bijna niemand kent en waar men kan genieten van prachtige 
vergezichten.

Informatiepanelen en kaartjes
Bij de lokale Toeristische informatiepunten in gemeente De Wolden, maar 
ook in Hoogeveen, zijn kaarten verkrijgbaar. Met behulp van deze kaarten 
kan de wandelaar een route bepalen. Op een aantal plaatsen staan informa-
tiepanelen. Dit zijn de locaties waar vaak makkelijk een auto geparkeerd kan 
worden en gestart wordt met een wandeling. 

Routeplanner op internet
Vanaf nu is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de routeplanner 
op de site https://wandelnet.nl/knooppuntenplanner. Zo kan er nog makke-
lijker een route voorbereid worden.
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MOEDERDAGTIP	
ook	leuk	om	cadeau	te	geven.	

	

Gezichtsbehandeling	+	handmassage	25%	korting	

EN		
Knippen	en	kleuren	25%	korting	

	

Hairfashion	Koekange		

&		

Schoonheidssalon	Latoya	

	

Te	verzilveren	in	de	maand	Mei	en	Juni	

Coupon	uitknippen	en	inleveren	
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Burgemeester Roger de Groot wil rust in Koekange

Gisteren heeft de politie via een persbericht bekend gemaakt dat het 
Openbaar Ministerie (OM) besloten heeft om in de vermissingszaak van 
Willeke Dost niet weer te gaan graven in het weiland in Koekange. 

Burgemeester Roger de Groot is hierover ook geïnformeerd door het 
Openbaar Ministerie. Het OM beoordeelt en heeft de bevoegdheid om een 
onderzoek af te ronden. De Burgemeester voert geregeld gesprekken met 
politie en OM over deze zaak. Als burgervader is hij erg begaan met deze 
vermissingszaak. Hij respecteert het besluit van het Openbaar Ministerie. 
Daarnaast spreekt hij de wens uit dat de rust in het dorp Koekange terug-
keert. Want daar is behoefte aan. Dit hoort hij veel wanneer hij inwoners uit 
het dorp spreekt. 

Tegelijkertijd leeft hij mee met de betrokkenen en houdt net als iedereen 
de hoop dat er ooit duidelijkheid komt wat er is gebeurd met Willeke Dost. 
Mocht iemand informatie hebben over deze vermissingszaak en hierover 
nog niet gesproken hebben met de politie, dan verzoekt de burgemeester 
om dit te melden bij de politie via 0900-8844.

 
  

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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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Honderdste nestkastje opgehangen in Zuidwolde

Gemeente De Wolden heeft samen met Natuurvereniging Zuidwolde hon-
derd nestkastjes opgehangen in Zuidwolde en omgeving. Wethouder Mirjam 
Pauwels plaatste gisterochtend het honderdste exemplaar in de boom bij 
de voetbalvelden. Met de nestkastjes wordt de ondersteuning van de vogel-
stand en de bestrijding van de eikenprocessierups gecombineerd.
Wethouder Mirjam Pauwels heeft 
eigenhandig een van de nestkast-
jes opgehangen. “Het ophangen van 
nestkastjes is een mooi begin van 
natuurlijke bestrijding van de eiken-
processierups”, zegt wethouder 
Pauwels, “op die manier proberen 
wij overlast te voorkomen. Maar ook 
onze inwoners kunnen een handje 
helpen door thuis nestkastjes in de 
tuin op te hangen.”

Samen met kinderen
De nestkastjes zijn door Natuurvereniging Zuidwolde samen met kinderen in 
elkaar gezet en vervolgens opgehangen. Ze hangen op locaties waar vorig 
jaar eikenprocessierupsen zijn verwijderd. Verwacht wordt dat daar ook dit 
jaar weer rupsen gaan nestelen. Wolter Moorman van de Natuurvereniging 
legt uit: “Door het ophangen van de nestkastjes stimuleren we de vogelstand 
en worden zij ingezet als natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Ze 
kunnen wel eens een belangrijke rol spelen bij het onder controle krijgen van 
de eikenprocessierups. Dat hopen we natuurlijk!”

Naar de toekomst
Het ophangen van honderd nestkastjes is een mooi begin. Wethouder 
Pauwels: “We blijven de ontwikkelingen volgen, wie weet gaan we het aantal 
in de toekomst verder uitbreiden.”

De heer Wolter Moorman van Natuurmonumenten en 
wethouder Mirjam Pauwels van gemeente De Wolden.
Foto: André Weima
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Feestelijke uitreiking cheques Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland heeft woensdag op feestelijke 
wijze ruim 180 cheques uitgereikt aan alle deelnemende verenigingen en 
stichtingen van de Rabobank Clubkas Campagne. In een volle zaal in Rabo 
Theater de Meenthe in Steenwijk stonden de stichtingen en verenigingen te 
popelen op hun welkome bijdrage. Voor het tweede jaar investeert de bank 
via de Clubkas geld in het stichting- en verenigingsleven in de regio. Het 
verenigingsleven zorgt voor sociale samenhang, iets waar de Rabobank al 
jarenlang in investeert.

Totale investering van e 125.000,- 
Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland verdeelt e 125.000,- onder 171 
verenigingen en stichtingen. In totaal zijn er 24.545 stemmen uitgebracht 
door 4.909 leden. Het beschikbare bedrag werd op basis van het aantal 
stemmen verdeeld, dus hoe meer stemmen hoe meer geld voor de club. 
Clubs hebben de afgelopen weken flink campagne gevoerd om zoveel moge-
lijk stemmen te werven van de leden van Rabobank MSS.

Hoe gastvrij zijn de clubs?
De bijzondere avond in Rabo Theater de Meenthe begon met speciale gast 
Milo Berlijn. Zijn unieke, chaotische karakter stelde hem in staat om op een 
eigenzinnige humoristische manier de aanwezigen een spiegel voor te hou-
den op het gebied van gastvrijheid. Clubs werden even goed scherp gezet 
over hun eigen gastvrijheid.
Aansluitend reikten onder leiding van dagvoorzitter Willem Gunneman de 
medewerkers en ledenraadsleden van de bank op feestelijke en sportieve 
wijze de cheques uit. Vol verwachting werden de cheques geopend met als 
resultaat; 500 blije gezichten in de theaterzaal. Elke club ontving een mooi 
bedrag voor het realiseren van hun doelen. 

Clubhart
Uit de vele hartverwarmende campagnes haalde Historische Vereniging 
Staphorst de meeste stemmen op en kan een bedrag van e 2.553,47 tege-
moetzien. Zij gaan een dia-scanner aanschaffen waarmee ze de dia’s uit 
het archief kunnen gaan digitaliseren. Zij werden op de voet gevolgd door 
Christelijke Muziek Vereniging Margriet uit Rouveen, die een bedrag van  
e 2.070,89 op de cheque zag staan en dit gaan gebruiken voor de inves-
tering in nieuw straatinstrumentarium. De top drie werd afgesloten door 
Stichting Kopje Cultuur uit Steenwijkerland met een bedrag van e 1.874,11. 
Zij besteden het geld aan hun cultuur- en muziekfestival voor ouderen dat in 
september dit jaar plaatsvindt. 

Hartverwarmend
Verenigingen kampen met een teruglopend aantal vrijwilligers, minder 
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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

financiële middelen en een afname van leden. Betrokkenheid en zichtbaar-
heid zijn van waarde om leden en vrijwilligers te boeien en binden om mee 
te (blijven) doen. Met dit idee is de Rabobank Clubkas Campagne ontstaan, 
door clubs uit te dagen om zichzelf op een hartverwarmende manier te 
presenteren en jeugdige leden te activeren. Deze oproep heeft verscheidene 
clubs gemotiveerd om uitvoerige eigen campagnes te voeren. De 10 meest 
hartverwarmende en jeugdige campagnes hebben als beloning voor hun 
inzet een bonusprijs ontvangen bovenop hun cheque.
Het was wederom een groot succes, dat ook volgend jaar zeker kan rekenen 
op een herhaling!

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

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473      
 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening: altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

WONING GEKOCHT 

HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?
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Voor hulp bij dyslexie, 
dyscalculie en overige 

(leer-)problemen

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP  Koekange
0522 452094
06 55572493

info@devlinder-rt.nl
www.devlinder-rt.nl

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

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

PETER PRUNTEL
Wolddijk 25, 7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
M. 06 - 23 24 93 05
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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Dodenherdenking 4 mei Koekange
Ook dit jaar houden wij in Koekange de Dodenherdenking bij het monument 
aan de Dorpsstraat. Men kan zich verzamelen in het Dorpshuis vanaf 19.00 
uur, alwaar omstreeks 19.30 uur iedereen wordt welkom geheten.
Vandaar uit wordt een stille tocht gelopen naar het monument aan de 
Dorpsstraat.
Hier zal om 20.00 uur de twee minuten stilte in acht worden genomen en 
herdenken we daarmee allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk 
der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.
De commissie 4 mei nodigt een ieder uit om met ons hen te gedenken die 
zich hebben ingezet voor onze vrijheid en ons land.
De jaarlijkse Dodenherdenking wordt georganiseerd door het 4 mei comité 
waarin vertegenwoordigd zijn de gezamenlijke kerken, de scholen en de 
Belangenvereniging Koekange.

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 

50 jaar

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

Activiteiten Pitch en Putt Koekange
Donderdag 25 april, 19.30 uur, De gezellige dames van Pitch en Putt 
Koekange, Kroegkunst geeft een workshop schilderen.
Voor meer info: http://kroegkunst.nl/evenement/de-gezellige-dames-van-
pitch-en-putt-koekange
Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059
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Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

Te koop,  gevonden e .d .

Kosten particuliere advertenties:

Te Koop/Te huur: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: 
Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender  e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e   2,50

Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven 
(kwart pagina e 26,80 / halve pagina e 47,13)

Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

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, loc. Hofweg-Molenweg,  T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg,  T. 088-9684067 

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!
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In format ie

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)

- 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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 



Agenda

Kopij en advertenties (voorzien van naam, adres en tel.nr.) 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 8 mei 2019
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 2 mei 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

25 april Workshop schilderen - Pitch en Putt Koekange - 19.30 uur
26 april Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
26 april Prijsuitreiking Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
27 april Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstr. 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
28 april Landgoed Diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
30 april Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  4 mei Wandeltocht van schakel tot schakel
  4 mei  Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KV KIA 10.00-11.00 uur
  4 mei Dodenherdenking - verzamelen in het dorpshuis - vanaf 19.00 uur
  8 mei De Koegang nr. 9
12 mei Moederdag Brunch - Landgoed Welgelegen - 11.00 uur
18 mei  Kangoeroeclub KV KIA Korfbalveld KV KIA 10.00-11.00 uur
21-23 mei  Pro Rege Fietsdriedaagse - start Echos Home Het Baken, J. Postweg 5, 

Darp
22 mei De Koegang nr. 10
25 mei  Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
28 mei  Ophaalavond lidmaatschapskaarten Dorpsfeest - Kantine Vitesse - 17.00-

21.00 uur
31 mei Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
  1 juni Gezellig uitje met de Kangoeroes KV KIA
  3 juni  Ophaalavond lidmaatschapskaarten Dorpsfeest - Kantine Vitesse - 17.00-

19.30 uur
  5 juni De Koegang nr. 11
  5 juni BHV - Dorpshuis De Schakel
21 juni Landgoeddiner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
28 juni Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
29 juni Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
13 juli Kar Ga Door Zuidwolde
28 sept. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
26 okt. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur

2e ma. v.d. maand,  Repair café - 10.00 uur en ‘Onder ons bij de Soep’ - 12.00 uur -
behalve feestdagen De Veldhoek, Koekangerveld
Dinsdag  Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Dinsdagavond   Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan de 

Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Woensdag Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
Vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
 


