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Zaterdag was het mooi wandelweer voor de deelnemers 
aan de Schakel tot Schakel wandeltocht.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

12 mei 11.00 uur Ds. v. Rijswijk 

 15.30 uur Ds. J. Kuiper Assen

19 mei 11.00 uur Ds. J. v.d. Wetering Tuk

 15.30 uur Ds. v. Rijswijk 

Gereformeerde kerk, Berghuizen

12 mei 9.30 uur Ds. P. de Vries Beilen

19 mei 9.30 uur d.z.d.

Protestantse Gemeente Koekange

12 mei 9.30 uur Ds. R. Gosker  De Wijk 

19 mei  9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf     

Kerkdiensten

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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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 terrasjeskommazweefvlieg 
Scrabble is een leuk tijdverdrijf, vooral als je van woordspelletjes houdt. De 
essentie is dat je vooral de letters met een hoge waarde, zoals de Q, X en Y, 
op de vakjes tweemaal of driemaal letterwaarde kunt leggen. Daarnaast is 
het vooral prettig als je een lang woord op een vakje met tweemaal of drie-
maal woordwaarde kwijt kunt. Een kennis van mij, die voor zijn werkgever 
Staatsbosbeheer vier maanden op Rottumerplaat verblijft, kwam met een 
suggestie voor woordwaarde. Hij stelde terrasjeskommazweefvlieg voor. 
Een probleem, het scrabblebord kan maximaal woorden met 15 letters aan.
Nu zou je kunnen denken dat terrasjeskommazweefvlieg een verzonnen 
woord is. En mocht het wel een bestaand insect zijn, dan zal het waarschijn-
lijk een zeldzaam exemplaar zijn, dat bijvoorbeeld alleen op Rottumerplaat 
zou kunnen voorkomen. Niets is minder waar, hij komt zeer algemeen voor 
in ons land. De kans is groot dat je hem al wel eens gezien hebt. Het eerste 
deel van zijn naam duidt daar een beetje op. Niet het soort terras bij een café 
of restaurant, meer een terras in eigen tuin.
Zoals zijn laatste deel van zijn naam al zegt, behoort de terrasjeskom-
mazweefvlieg tot de familie van de zweefvliegen. Dat zijn insecten die 
zeer regelmatig als een soort helikopter boven een bloem blijven zweven. 
Daarnaast lijkt hun kleurpatroon, zwart met gele strepen of vlekken, veel op 
dat van een wesp. Dat is ook hun bescherming, andere dieren zullen daar-
door een zweefvlieg eerder links laten liggen. Of vliegen natuurlijk.
Het middelste deel van zijn naam slaat op het vlekkenpatroon op zijn ach-
terlijf. Dat bestaat namelijk altijd uit drie paar gele vlekken, die vooral bij 
het vrouwtje de vorm van een komma hebben. Die van het mannetje zijn 
namelijk iets meer vierkant van vorm.
Mocht je een terrasjeskommazweefvlieg in je tuin tegenkomen, wees dan 
blij. Want het vrouwtje zet haar eitjes altijd af in een bladluiskolonie. De 
larven van dit insect leven namelijk van bladluizen.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl
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Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud
  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

De Berken 11
Koekange

zonne-energie
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Beste Mensen,

Bij dezen heel hartelijk dank voor de vele kaartjes, telefoontjes, bezoekjes, 
bloemen en andere attenties die ik heb mogen ontvangen bij mijn thuis-
komst uit het ziekenhuis.   

Roelie Veen-Schipper

Collecte Hartstichting
 
De collecteweek van de Hartstichting is van 7-13 april geweest in Koekange.
De opbrengst in Koekange was dit jaar € 610.44
Ik wil alle collectanten bedanken voor hun inzet, en hoop volgend jaar weer 
op jullie te kunnen rekenen. 
Ook bedankt voor alle giften.

Samen aan Tafel

De eerst volgende Samen aan Tafel is op 31 mei. Omdat ik dan afwezig ben, 
neemt Marrie Linde voor mij waar. Bij haar kunt u zich opgeven of afmelden 
telefoon 0624604210.

M.v.g. Lutina Bos

Wegafsluiting  

Op 11 mei 2019 tussen 16 en 23 uur is de mr. H. Smeengeweg afgesloten 
voor alle verkeer i.v.m. het jaarlijks straatfeest.
Bij vragen kunt u die dag bellen met 06-12040953 (Sonja).
Dank voor uw medewerking.

Het straatcomité 

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE
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Weer eens een nieuwsbericht van de huisartsenpraktijk 
en apotheek

Omdat hier nog wel eens vragen over komen hebben wij alle medewerkers 
nog eens op een rijtje gezet.
Er zijn 2 huisartsen werkzaam in de praktijk, Judith Kropveld, praktijkhouder 
en 3-4 dagen per week aanwezig. Verder Marlies de Jong, vaste waarnemer 
op de dagen dat Dr. Kropveld er niet is. Ook is er regelmatig een huisarts-in-
opleiding. Op dit moment is dat Heleen Russchen, zij is bezig met het laatste 
jaar van haar opleiding en tot 1 maart 2020 bij ons.
In de apotheek werken Linda Christiaanse, Gineke Benak en Veerle Tiemes. 
Veerle is nog in opleiding tot apothekersassistente en totdat zij klaar is met 
haar opleiding hebben we af en toe inval-apotheekassistentes. De apotheek 
is geopend van 8-12 uur (met een korte pauze van 10.15-10.30 uur) en van 
15-17 uur.
Als doktersassistente zijn werkzaam Judith Hoekstra, Gineke Benak en Veerle 
Tiemes. Soms hebben we ook een stagiaire doktersassistente. De doktersas-
sistentes nemen de telefoon aan, bepalen de spoed van een vraag en doen 
ook een eigen spreekuur. Zij zijn het aanspreekpunt van de praktijk.
Voor de chronische zorg en de ouderenzorg hebben we 4 praktijkondersteu-
ners welke ook in de huisartsenpraktijk in De Wijk werken. Dit zijn Jeanet 
Scheper, Janet de Boer, Gera Laarman en Lammy Nijstad. 
Daarnaast is er een praktijkondersteuner GGZ, Hellen Bakema, welke psy-
chische klachten behandeld. Zij werkt 2 dagdelen per week in Koekange en 
daarnaast ook in De wijk.
Tot slot is Christel Mos nog 1 dag per week bij ons als administratief mede-
werkster/praktijkmanager. Ook zij werkt tevens in De Wijk. Haar zult u niet 
zo snel zien, maar misschien wel aan de telefoon krijgen bij vragen over 
nota’s, vergoedingen ed.

De praktijk gaat binnenkort aansluiten op het LSP (elektronische gege-
vensoverdracht met het ziekenhuis, dienstapotheek en andere regionale 
zorgverleners). In de praktijk liggen toestemmingsformulieren van de VZVZ, 
hierbij kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het uitwisselen van uw 
medische gegevens. Deze ontvangen we graag ingevuld retour zodat we uw 
voorkeur kunnen verwerken. 
Ook willen we graag uw mobiele nummer en mailadres zodat we u mak-
kelijk kunnen bereiken mocht dit noodzakelijk zijn. Denk er ook aan om uw 
nieuwe adres aan ons door te geven na een verhuizing! U kunt dit doorgeven 
aan de assistente.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze praktijk en apotheek dan 
horen wij dit graag.
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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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MOEDERDAGTIP
Verras je moeder of de moeder van je 
kinderen zondag eens met een bon van de 
schoonheidspecialiste.
Bonnen zijn bij ons verkrijgbaar in elk gewenst 
bedrag en worden altijd met zorg ingepakt.
Of geef de speciale ‘Moederdagbehandeling’  
van 50 euro.

Deze behandeling bestaat uit:

Dorpsstraat 63, 7958 RM Koekange, tel. 0522-451406, www.annekehairandbeauty.nl, info@annekehairandbeauty.nl

• Reiniging

•  Wenkbrauwen 
epileren/waxen

• Dieptereiniging

•  Ontspanningsmassage 
van gezicht, hals en 
decolleté

• Creme masker

• 24-uurs creme 

Geldig tot 12 mei 2019

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

Historische Vereniging de Wijk-Koekange
Expositie tijdens fietstocht 25 jaar De Wolden in de dorpskerk van Koekange

De fietstocht op weg naar 25 jaar De Wolden gaat op 18 mei door Koekange. 
Tijdens deze tocht komt u langs de Protestantse  Kerk aan de Kerklaan. De 
Kerk is deze dag open tussen 10 en 16 uur. In de Kerk wordt die dag een 
expositie gehouden door de Historische Vereniging De Wijk-Koekange van 
oude foto’s, dorpsfilms enz. Ook als u die dag niet fietst bent u hier van harte 
welkom. De toegang is gratis.    
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On the road met popkoor Nameless

25 mei gaan de leden van popkoor Nameless 
IJhorst-de Wijk al zingend een reis maken door 
meerdere landen en langs steden. In hun liederen 
bezoeken zij onder andere Zwitserland (smoke 
on the water), Amerika (California Dreamin), 
Boedapest en zelfs de planeten Venus en Jupiter 
worden bezongen.
Vanzelfsprekend laat Nameless ook horen hoe 
fijn je eigen thuis (our house) kan zijn waar het 
altijd goed toeven is. 
Dit is maar een kleine greep uit het repertoire dat 
25 mei  te beluisteren is tijdens een concert georganiseerd door eigen leden.
Na meerdere succesvolle optredens is dit voor de dirigente Claudia Conijn 
het eerste avondvullend concert van Nameless dat zij zal dirigeren. Natuurlijk 
wordt alles muzikaal begeleid door de eigen vaste band.
Iedereen die met het koor mee wil on the road is van harte welkom op 25 
mei: Camping Vossenburcht, Bezoensweg 5, IJhorst
Aanvang 17.00 uur. Entree gratis, met verloting.

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 Weerwilleweg 1         Koekange

info@garage-gritter.nl         T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

•	In-	en	verkoop
•	Onderhoud
•	Reparatie

Neem	eens	een
	kijkje	op

onze	website	vo
or	een

groot aantal occasions!

•	Airco	service
•	Automatische	
	 transmissie	spoelen
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Molen Zuidwolde open tijdens Nationale Molendag 11 mei

Tijdens de Nationale Molendag op 
11 mei is de molen in Zuidwolde 
te bezoeken. De korenmolen in het 
hartje van Zuidwolde wordt momen-
teel gerestaureerd. Stichting De 
Meule van Wassens doet mee om 
mensen te laten zien wat er aan 
werkzaamheden gaande is en wat 
de plannen na de oplevering zijn. 
Tussen 10.00 en 16.00 uur is de 
molen gratis te bezichtigen.
Vanaf eind 2018 zijn molenspecialisten in opdracht van Stichting De Meule 
van Wassens bezig om de molen op te knappen. Vrijwel alle onderdelen van 
de kap en romp inclusief een deel van het binnenwerk worden hersteld of 
vernieuwd. Eind van dit jaar moet de molen weer draaien. 

Acties voor het behoud
Het stichtingsbestuur onderzoekt of de molen als zogenaamde ‘zorgmolen’ 
kan gaan functioneren. De molen krijgt dan naast de maalfunctie van graan, 
ook een functie als verkooppunt van meel en andere streekproducten. 
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een lichame-
lijke en/of verstandelijke beperking, kunnen er dan onder begeleiding wer-
ken. Om de benodigde voorzieningen, waaronder werk- en sanitaire ruimtes, 
te kunnen realiseren en de molen te kunnen onderhouden, zijn financiële 
middelen nodig. De stichting bereidt daarom acties voor om donateurs te 
werven. Tijdens de Nationale Molendag kunnen belangstellenden zich ook 
aanmelden. Daarnaast is de speciale Meule van Wassens-boodschappentas, 
geïntroduceerd door Jumbo Termeulen, te koop. De gehele opbrengst hier-
van gaat naar de stichting.
Voor meer informatie over de molen, de restauratie en manieren om te steu-
nen: www.demeulevanwassens.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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* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 
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Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 
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Vrijwillige Thuisondersteuning zoekt vrijwilligers! 

Voor uitbreiding van het huidige team Vrijwillige Thuisondersteuning (VTO) 
zoeken wij vanuit Welzijn de Wolden in samenwerking met ViP De Wolden, 
nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger van de VTO bied je hulp en/of ondersteu-
ning bij iemand thuis die geen of een niet toereikend netwerk heeft. Ben je 
geïnteresseerd? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 14 mei 
in dorpshuis de Buddingehof in Ruinerwold. 
Hulp van de Vrijwillige thuisondersteuning is vooral praktisch of emotio-
neel van aard en kan op verschillende manieren: gezelschap, huisbezoek 
ter verlichting van de mantelzorger, hulp bij vrijetijdsbesteding of samen 
‘er op uit’. Daar waar dat gewenst is, begeleid je mensen in stapsgewijze 
verbeteringen, bijvoorbeeld het vinden en deelnemen aan een vrijetijds-
besteding. Je verricht geen medische handelingen of huishoudelijke taken. 
Het gaat om een inzet van ongeveer één tot vier uur per week. Voor de vrij-
willigers is er begeleiding en indien nodig of gewenst mogelijkheden voor 
training. 
De bijeenkomst is vrijblijvend, maar aanmelden wordt op prijs gesteld. 
Aanmelden kan tot en met 10 mei. We vertellen je tijdens de bijeenkomst 
graag meer over dit vrijwilligerswerk.

Locatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats van 14.30 tot 15.30 uur in dorpshuis de 
Buddingehof, Dijkhuizen 66 in Ruinerwold. Aanmelden of meer info kan 
via gerriederoo@welzijndewolden.nl, telefonisch via 0528-378686 of via de 
website www.vipdewolden.nl.
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Party service

 
  

Party service

Samen op weg naar 25 jaar De Wolden
Gemeente De Wolden viert feest op 18 mei

Al 21 jaar worden er door bewoners allerlei ini-
tiatieven in het leven geroepen en vele succes-
sen bereikt. Om hen te bedanken en anderen te 
laten zien wat De Wolden te bieden heeft, nodigt 
de gemeente jong en oud uit voor een interac-
tieve fietstocht door de omgeving.
Op vier zaterdagen in mei en juni kunnen belangstellenden gratis meedoen 
aan een of meerdere fietstochten. De routes gaan langs bijzondere plekken 
en bedrijven in de dorpen en onderweg is er van alles te beleven.
Op zaterdag 18 mei gaat de fietstocht door Koekange (en Ruinerwold, 
Oosteinde, Berghuizen en Koekangerveld). Onderweg is er natuurlijk ruimte 
voor allerlei activiteiten. Wil jij met een kraampje vol spullen langs de route 
staan, mooie kunstwerken laten zien of heb je een ander leuk idee? Laat het 
ons weten via: 25jaar@dewolden.nl 
Voor vragen is Susanne Koetsier-Jansen bereikbaar via: susanne.jansen@
outlook.com 
We kijken uit naar jullie ideeën!

Werkgroep SOW25 jaar De Wolden

Deze Koegang bij de Spar

MOEDERDAG

MOKKASCHNITTE € 2.99
SNEEUWSTER € 2.29
SLAGROOMTAART € 3.99

Uit de diepvries

H. Koetsier  Dorpsstraat 26 Koekange  T 0522-451331  www.sparkoekange.nl 
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Dorpshuis De Schakel 50 jaar (deel 5)

Huurprijzen
Ook de huurprijzen van de zalen moesten nog worden vastgesteld.
Grote zaal iedere week ƒ 5,- per avond of ƒ 520,- per jaar. Trainingen van 
voetbal of korfbal ƒ 1,50 per uur. Bijzondere gelegenheden als shows e.d.  
ƒ 100,- voor gehele dag. Recepties middag of avond ƒ 40,-. Voor middag en 
avond ƒ 60,-. Dit zonder extra bediening. Kleine zaal: 1 t/m 10 bijeenkom-
sten per jaar altijd ƒ 6. Van 11 t/m 20 bijeenkomsten ƒ 5 per keer en 21 en 
meer ƒ 3,50 per keer. De consumptieprijzen moesten 10 cent beneden de 
prijs van het café liggen. Er mocht geen sterke drank verkocht worden, want 
het dorpshuis mocht geen concurrent van het café worden.

De opening op 12 juni 1969
Eindelijk is het dan zover dat het dorpshuis in gebruik genomen kan worden. 
Wat is er nog hard gewerkt om alles voor de opening gereed te krijgen. Veel 
vrijwilligers zijn de laatste dagen nog druk geweest met ramen en vloeren 
schoonmaken enz. Maar het is gelukt. Der secretaresse mevr. J. Schoonvelde- 
Kuipers brengt in haar verslag hulde aan al die mensen die geholpen hebben 
om alles klaar te krijgen. Het waren wel steeds dezelfde mensen die kwamen 
helpen. En er zijn nog meer mensen die het lang zo druk niet hebben maar 
die zie je nooit, aldus de secretaresse. Het is die dag stralend weer. Haast te 
mooi, want er wordt geklaagd dat het prachtig hooiweer is. Waarschijnlijk 
heeft de boerenbevolking, met dit mooie weer geen tijd om naar de opening 
te komen. Maar de opening ging wel door. 
‘s Middags om half twee kwamen de Commissaris van de Koningin de heer 
H.K. Gaarlandt, B. en W. van De Wijk, de heer Diemers van het ministerie 
van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk en het bestuur bij elkaar in 
café Vriend om vandaar lopend naar het dorpshuis te gaan. Daar aangeko-
men bood de secretaresse de sleutel van het dorpshuis aan de Com. Van de 
Koningin aan, waarna deze de deur opende en als eerste naar binnen ging 
gevolgd door alle genodigden en belangstellenden. Nadat het receptiealbum 
door iedereen was getekend, (110 personen) kon de voorzitter J.C. Hendriks 
de bijeenkomst openen.  (Wordt vervolgd). 

Aaltienus Buiter 

Mob. 06 12 36 23 74 Mob. 06 57 42 0500

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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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

Dementievriendelijk De Wolden

Op 18 april is door wethouder J. van ’t Zand de aftrap gegeven voor het pro-
ject “Dementievriendelijk De Wolden”.
De tweede avond in deze reeks vindt plaats in Ruinerwold en wel op donder-
dag 9 mei aanstaande in de Buddinghehof.
Om een dementievriendelijke gemeente te realiseren, hebben we organisa-
ties, inwoners, verenigingen, ondernemers en de gemeente nodig, kortom 
iedereen.
Tijdens deze thema-avonden is het doel van de werkgroep om u allen mee 
te nemen in de belevingswereld van mensen met dementie.
We krijgen allemaal te maken met dementie in onze familie, de buurt of op 
het werk.
Hoe herkennen we de signalen van dementie, hoe gaan we om met de veran-
dering en hoe benader je mensen met dementie. Ook besteden we aandacht 
aan vrijheid en dementie.

De aanvang van deze avonden is 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Gerrie de Roo, 0528-37 
86 86 of mail naar gerriederoo@welzijndewolden.nl.

Schoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nlSchoonheidssalon & 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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Bij brilaankoop 
zonnebril* gratis,  
ook multifocaal

* uit zonnebrilcollectie (t/m 31-05-2019)

Oosterstraat 2 
7963 AC  Ruinen

Open op
Dinsdag • Donderdag • Vrijdag 
09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Woensdag • Zaterdag 09.30-12.00 uur 

Indien gewenst ’s avonds op afspraak 
0522 47 33 28

Muzikale wereldreis met jaarconcert Woudklank

Op zaterdag 11 mei geeft muziek-
vereniging Woudklank haar jaarlijk-
se concert. Alle orkesten treden op 
en nemen het publiek mee in een 
muzikale wereldreis langs diverse 
steden. Het concert in de sporthal 
aan het Sportlaantje 2 in Zuidwolde 
begint om 19.30 uur. De zaal gaat 
open om 19.00 uur. 
Met de Woudklank Stedentrip bren-
gen de muzikanten een gevarieerd 
programma met diverse bekende 
en minder bekende nummers uit bijvoorbeeld New York, Bang Kok, Rio de 
Janeiro en Amsterdam. Het Harmonieorkest speelt onder leiding van dirigent 
Henk Veneman, het Opleidingsorkest en het Opstaporkest onder leiding van 
Marjon Brouwer en de Opstap slagwerkgroep en de Slagwerkgroep worden 
gedirigeerd door Giovanni Timmermans. Iedereen is welkom. De entree 
bedraagt 10 euro per persoon inclusief een consumptie. Kinderen tot en met 
12 jaar kunnen gratis naar binnen. 
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Uitreiking Koninklijke onderscheidingen

Dit jaar zijn door burgemeester Roger de Groot zes Koninklijke onderschei-
dingen uitgereikt bij de Algemene Gelegenheid van Koningsdag. Een persoon 
is met vakantie en zal de onderscheiding op een later moment ontvangen. 
De andere persoon ontvangt de onderscheiding in de gemeente Meppel in 
verband met de vrijwilligersactiviteiten in die gemeente en als onderdeel 
van een groep personen, welke allen onderscheiden zullen worden. Met de 
uitreiking worden vijf inwoners van De Wolden Lid in de Orde van Oranje 
Nassau en één persoon Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Drie hiervan 
wonen in Koekange.

1. De heer J. (Jan) Buiter
De heer Buiter is geboren op 11 maart 1968 in de Wijk en woont in Koekange. 
De heer Buiter wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Buiter ontplooide de volgende activiteiten:
1986 – heden Organist Protestantse gemeente Koekange
1993 – heden Organist Gereformeerde kerk Ruinerwold Berghuizen
1998 – heden Secretaris kerkrentmeester Protestantse gemeente Koekange
2005 – 2012 Penningmeester Prins Johan Friso school Koekange

2. De heer H.J. (Hendrik Jan) Seegers
De heer Seegers is geboren op 25 juni 1950 in Ruinerwold en woont in 
Koekange. De heer Seegers wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Seegers ontplooide de volgende activiteiten:
1977 – heden Diverse functies VV Vitesse ’63
2011 – heden Diverse functies bij de Braderie commissie
2014 – heden Diverse functies bij de Stichting AKMS

3. De heer K.A. (Kornelis Albertus) Moeke
UITREIKING IN MEPPEL, ALS ONDERDEEL VAN EEN GROEP VRIJWILLIGERS EN IN
VERBAND MET VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN IN MEPPEL
De heer Moeke is geboren op 27 juli 1954 in Meppel en woont in Koekange. 
De heer Moeke wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Moeke ontplooide de volgende activiteiten:
1994 – 2012 Lid van het college van Kerkrentmeesters Meppel
1995 – 2004 Secretaris en Penningmeester Chr. Muziekvereniging De Bazuin
1997 – 2011 Koster tijdens erediensten PKN Meppel
1997 – heden Vrijwilliger Technische Dienst PKN gemeente Meppel
2001 – 2005 Secretaris VVE De Brinkskamp
2012 – 2016 Lid van het college van Kerkrentmeesters Berghuizen-Koekange
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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. 

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl

Hoveniersbedrijf

12 mei: Moederdag
Verras je moeder eens met 
bijv. een mooie hanging basket!

Volop voorradig:
perkplanten, groenteplanten 
en meststoffen.

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Stapelerweg 59a
De Wijk    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96
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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

11 mei Molendag
11 mei Concert Muziekvereniging De Woudklank - sporthal Zuidwolde - 19.30 uur
12 mei Moederdag Brunch - Landgoed Welgelegen - 11.00 uur
18 mei Fietstocht 25 jaar De Wolden
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
25 mei Concert Popkoor Nameless - Camping De Vossenburcht IJhorst - 17.00 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
19 juni De Koegang nr. 12
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
  3 juli De Koegang nr. 13
13 juli Kar Ga Door Zuidwolde
13 juli NK Zitmaaierrace - Kuiper Koekange
17 juli De Koegang nr. 14 - laatste Koekang voor de zomerstop
21 aug. De Koegang nr. 15
  4 sept. De Koegang nr. 16
18 sept. De Koegang nr. 17
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
 



HUGO DE GROOTSTRAAT 9  MEPPEL
06 82522839

www.meubelstuntermeppel.nl
OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR

   VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR  ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR
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loopt bijna ten einde

Sto� en sta-op-stoel, bruin. Normaal 1599,-, nu 799,-

Sto� en Montel u-vorm bank in de kleur antraciet. Normaal 1999,-, nu 999,- 

Olijfgroene, leren eetkamerstoelen op wieltjes, A-merk. Normaal 3899,-, nu 1949,-

Senioren bank met 2 fauteuils. In de kleuren taupe of grijs. Normaal 1799,-, nu 899,-

Elektrisch bed, 180/200. Normaal 2750,-, nu 1375,-

Ook meerdere maten boxspring sets op voorraad

Dressoir 220 cm, betonlook. Normaal 1365,-, nu 682,-

Gerecycled teakhouten woonprogramma. Eettafel, salontafel, dressoir en TV kast. Normaal 2552,-, nu 1276,-

Sto� en elementen bank, antraciet. Zelf in te delen. Normaal 2799,-, nu 1399,-

Sto� en hoekbank in de kleur antraciet. Normaal 2295,-, nu 1147,- 

Zwarte leder-look hoekbank met slaapfunctie. Normaal 1599,-, nu 799,-

MEUBELEN,  KLEINMEUBELEN,  BANKSTELLEN,  TAFELS,  
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN,  KASTEN,  DRESSOIRS,  BIJZETTAFELS, 

BOXSPRINGS,  KARPETTEN,  ENZ


