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Door het mooie weer volop jonge groenten op de moestuin naast de kerk. 
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
26 mei 11.00 uur Ds. v. Rijswijk 
!!!!! 16.30 uur  
30 mei   9.30 uur Hemelvaart 
1 juni 19.00 uur Ds. v. Rijswijk ’t Vonder
2 juni 11.00 uur leesdienst 
 15.30 uur leesdienst 

Gereformeerde kerk, Berghuizen
26 mei 9.30 uur Ds. H. de Haan Den Ham
30 mei 9.30 uur Ds. A. Linde Hoogeveen Hemelvaartsdag
2 juni 9.30 uur Ds. J.W. Muis 

Protestantse Gemeente Koekange
26 mei 9.30 uur Ds. H.J.R. van Setten-Rurhwein Ruinerwold
2 juni 9.30 uur Mevr. T.Koster Meppel Zondag na Hemelvaart

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

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
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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 sporkehout 
Om een beetje op de hoogte te blijven van natuurontwikkelingen in ons land 
volg ik allerlei personen en instanties op social media. Zo kwam ik in het 
najaar van 2018 een aankondiging tegen van Natuurvereniging Zuidwolde 
over een cursus dagvlinders. Deze cursus zou bestaan uit een aantal avon-
den theorie in maart en in de loop van de zomer een aantal veldexcursies 
om die theorie in de praktijk te toetsen. Het leek mij een goede aanvulling 
op mijn vogelkennis. Inmiddels heb ik de eerste theorieavond gehad en na 
afloop kreeg elke deelnemer een prachtige handleiding van de in Drenthe 
algemeen voorkomende dagvlinders.
Bij bestudering van deze handleiding kwam ik bij de citroenvlinder en het 
boomblauwtje de vuilboom als waardplant tegen. Dat wil zeggen dat deze 
vlinders hun eitjes op deze plant afzetten. Nu ben ik geen echte plantenken-
ner en was niet bekend met de vuilboom. In eerste instantie kon ik deze 
plant op enkele websites niet vinden. Bleek dat de officiële naam het spor-
kehout te zijn.
Het sporkehout is een algemeen in Nederland voorkomende struik. De plant 
kan een hoogte van vijf meter halen en in uitzonderlijke gevallen vormt zich 
een boom. De bladeren staan verspreid aan de takken en hebben opvallende 
nerven. Vooral de zeven tot negen nerven aan de onderkant, het lijkt alsof 
deze op het bladoppervlakte liggen. De bladrand is gaaf en het gehele blad 
is eivormig.
De bloemen staan in groepjes van een tot tien stuks in de oksels van de 
bovenste bladeren van de jongere takken. Ze zijn ongeveer vijf millimeter 
groot, groenig aan de buitenkant en van binnen witachtig. Elke bloem heeft 
vijf meeldraden en één stijl met stempel. Hieruit vormt zich uiteindelijk 
een zwarte bes, vaak als voedsel voor bijvoorbeeld de kramsvogel. De bes-
sen zijn voor de mens niet geschikt, ze kunnen braken tot gevolg hebben. 
Bijzonder aan het sporkehout is de relatief lange bloeitijd, vanaf mei tot in 
september zijn er bloemen. Vooral handig voor insecten, de bloemen vor-
men een belangrijke bron van voedsel.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Met concert van Woudklank de wereld over

Op zaterdag 11 mei gaf muziekvereniging Woudklank in een volle sporthal 
haar jaarconcert middels een muzikale stedentrip. Met nummers uit steden 
in alle uithoeken van de wereld lieten de vijf orkesten en slagwerkgroepen, 
aangekondigd door twee reisleiders, het beste van zich horen.
Het opstaporkest met de jongste leden speelde onder leiding van Marjon 
Brouwer nummers uit o.a. Parijs, Lissabon en Moskou en de opstapslagwerk-
groep onder leiding van Giovanni Timmermans nam de luisteraars mee naar 
steden als Santiago en Djakarta. Het opleidingsorkest, ook gedirigeerd door 
Marjon Brouwer, speelde onder meer het swingende Havana en highlights 
uit de magische wereld van Harry Potter. De slagwerkgroep kwam zelfs in 
(T)rommeldam en Slaapstad. Het harmonieorkest onder leiding van dirigent 
Henk Veneman ging via New York en Jericho o.a. de Perzische markt over en 
kwam via Summer in the city terecht in Amsterdam, waar ze een Italiaanse 
variant van het bekende Tulpen uit Amsterdam speelde. 
Bijzonder was het solo-optreden van saxofonist Justin Berends, begeleid 
door het harmonieorkest. Met het Latin Mood werd hij beoordeeld voor het 
D-examen, het hoogste niveau voor een harmonie. Het concert werd afge-
sloten met het gezamenlijk opvoeren van het Samba de Janeiro, een vrolijk 
nummer waar het publiek enthousiast in meeging.
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9 juni Pinksterdienst Kerken

Op zondag 9 juni is er een gezamenlijke openlucht Pinksterdienst van de 
Protestantse Gemeente Koekange, de Gereformeerde Kerk Berghuizen, de 
Hervormde Gemeente Ruinerwold, de Hervormde Kapel Ruinerwold en de 
Protestantse Gemeente IJhorst-De Wijk. De eigen predikanten gaan voor.
Medewerking wordt verleend door een interkerkelijk combo.
Er is kinderoppas en kindernevendienst

Thema:  Taal Van De Geest
Wanneer:  zondag 9 juni Pinksteren
Waar: Manege De Bennink Hoeve
 Dijkhuizen 88a, Ruinerwold  (tegenover brandweerkazerne)
Tijd:  9.30 uur koffie/limonade
 10.00 uur aanvang dienst
 Na de dienst ontmoeting onder koffie/fris
Meenemen:  klapstoeltje (er is ook zitgelegenheid)

Bij slecht weer kunnen we allemaal in de manage. Let wel: de ondergrond is 
daar zand, houd rekening met kleding en schoeisel.

Tot dan! 

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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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

- 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

Voorlichting Keten United voor keetjongeren en ouders 
over alcohol
Op 11 juni wordt de jaarlijkse voorlichting over alcohol weer georganiseerd 
door Keten United. Voor de keten die aangesloten zijn bij Keten United is dit 
een verplicht onderdeel. Het is één van de voorwaarden voor goedkeuring 
van deelname aan het project. 
Sinds 2005 heeft gemeente De Wolden een ketenbeleid, genaamd Keten 
United. Dit betekent dat jongerenketen in De Wolden toegestaan zijn onder 
voorwaarden. Een voorlichting over alcohol behoort tot één van de onderde-
len van Keten United. Eerder dit jaar heeft er een controle door de brandweer 
plaatsgevonden in de keten. 
De voorlichtingsavond wordt door het jongerenwerk van Welzijn De Wolden 
georganiseerd in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland 
(VNN). Jongeren en ouders krijgen informatie over alcoholgebruik op een 
manier die aansluit bij de groep. Het vindt plaats bij de Buitencentrum de 
Poort in Ruinen en begint om 19.45 uur.
De leden van Keten United worden uitgenodigd. Heb je een keet en zijn jullie 
niet aangesloten bij Keten United, dan zijn jullie als jongeren en ouders ook 
van harte welkom. Meld je dan aan via de jongerenwerker van Welzijn De 
Wolden. Ook voor meer informatie over Keten United kun je contact opne-
men met Mascha Konterman via maschakonterman@welzijndewolden.nl of 
06-19003861.



7

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

Programma 2019
Vrijdag 7 juni
18:30 Opstelling versierde wagens aan de Flinten
21:30 Party band Sunshine
02:00 Einde feest

Zaterdag 8 juni
13:00 Begin Zeskamp
21:30 Wethouders en DJ Carlo
02:00 Einde feest

Zondag 9 juni
10:30 Aanvang Brunch
13:00 vervolg zeskamp
17:00 Monique Heegen
21:00 Einde feest

Jeugd Bergklanken geeft concert voor een prikkie 
Een concert hoeft echt niet altijd in een traditionele zaal gehouden te wor-
den. Dat bewijzen de jeugdleden van muziekvereniging de Bergklanken al 
jaren. Na onder andere de brandweerkazerne en de manege vormt dit jaar 
kringloopwinkel ‘De Wolden’ in Ruinerwold het decor. In het gloednieuwe 
pand krijgt het BBB-orkest (Beginnende Blazers Bergklanken) de kans zich 
te laten horen. De datum is geprikt: zondagmiddag 26 mei staan de deuren 
vanaf 15.15 uur open. Na het concert, dat om 15.30 uur begint, is er gele-
genheid om na te praten met een borrel en een snack. Ook de winkelruim-
tes die normaal gesloten blijven, zijn na afloop tijdens een kijkje achter de 
schermen te bezichtigen.  
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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 

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

Familie Fair Buitenleven 1 juni

Met de familie fair op 1 juni a.s. aan de Ossesluis 8 tussen De Wijk en 
Koekange komt een lang gekoesterde droom uit. 

De fair is vooral bedoeld als leuk en gezellig uitstapje voor het hele gezin 
en moet het mooie buitenleven laten zien. Daarom zijn er veel zelfgemaakte 
producten te koop; van jam tot bloempotten en alles wat daartussen zit. Er 
wordt buiten gekookt op grote potten op houtvuur. Daarvan kan natuurlijk 
naar hartelust gegeten worden, met tot slot een ijsje toe. Live muziek brengt 
het gezellige tintje aan de dag. We laten zien hoe je kunt vilten en hoe je 
haren mooi kunt vlechten en opsteken. Voor de kinderen zijn er allerlei spel-
letjes en zelfs een springkussen. Om het compleet te maken is de fair ook 
gekoppeld aan een goed doel: Stichting Hartekind. (Stichting Hartekind is 
opgericht door ouders vanuit de patiëntenvereniging aangeboren hartafwij-
kingen  om onderzoek te financieren.) Op het terrein staat een bus waarin u 
een donatie kunt geven.

Lekkernijen, gezelligheid, creativiteit en veel vrolijke mensen. Kortom, dat 
wil je niet missen.
Familie Fair Buitenleven, 1 juni 2019, van 10.00 tot 17.00 uur, Ossesluis 8 
De Wijk.
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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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

Feestweekdienst 

Wanneer: zondag 16 juni. Waar: De Schakel. Aanvang: 9.30 uur
Thema: God Gezocht
Voorgangers: ds. H. de Graaf en ds. J. Muis
Muziek Bergklanken ( klein )
Er is oppas. Na de dienst is er koffie/fris.

WELKOM! 

INTEGER, DOELGERICHT EN DESKUNDIG 

AFGEWIKKELD VIA MEDIATION

ECHTSCHEIDING|EINDE RELATIE?

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

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn
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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 

Hoveniersbedrijf

Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp

Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Stapelerweg 59a
De Wijk    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96
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Dorpshuis De Schakel 50 jaar (deel 6)

Voorzitter J.C. Hendriks opende de bijeenkomst. Hij begon met te zeggen dat 
hij graag had gewild dat burgemeester de la Saussaye Briët het dorpshuis 
had kunnen openen. Hij was de initiatiefnemer voor de oprichting van dit 
dorpshuis en kon nu helaas wegens ziekte niet aanwezig zijn. Hij bedankte 
de C.v.K. dat deze de opening had willen verrichten.
Vervolgens heette de voorzitter alle genodigden welkom. Dat was een hele 
rij: 
Locoburgemeester A. van de Berg, wethouder P. Wildeboer, de gemeentese-
cretaris de heer Goldstein, de heer Diemers van het ministerie van CRM, de 
heer Manninkhof van Opbouw Drenthe, de raadsleden van de gemeente, de 
politieagenten Lassche en Mulder, dokter Roëll, de beide plaatselijke predi-
kanten, de hoofden van de scholen, afgevaardigden van verschillende ver-
enigingen en instanties en de verschillende leveranciers van materiaal voor 
de bouw en verder alle belangstellenden.
De voorzitter zei blij te zijn dat zovelen ondanks het prachtige ‘hooiweer’ 
naar het dorpshuis waren gekomen om deze opening mee te maken. Het is 
eindelijk zover. Vervolgens gaf hij een overzicht van de totstandkoming van 
het dorpshuis. Het dorpshuis is tot stand gekomen op initiatief van onze 
burgemeester. Het was allemaal niet zo gemakkelijk aldus de voorzitter. Er 
moest 10% eigen bijdrage komen van de bevolking. En er was nogal wat kri-
tiek, het dorpshuis zou een concurrent kunnen worden van de plaatselijke 
caféhouders. 
In eerste instantie werd uitgegaan van een begroting van ƒ 200.000. Daarvan 
10% zou ƒ 20.000 eigen bijdrage betekenen. Door de Gereformeerde kerk 
werd direct ƒ 10.000 toegezegd.  Dat was dus al de helft. Hun vergaderlo-
kaliteit, welke stond aan de Dorpsstraat achter kapper Stoffer (nu kapsalon 
Anneke) was versleten en aan vervanging toe. Later bleek dat de bevol-
king geen ƒ 20.000 maar ƒ 30.000 moest opbrengen om een gebouw te 
krijgen zoals met graag zou willen. Het is er gekomen, mede doordat het 
dorpshuisje aan de Prinsesseweg wat eigendom van de gemeente was, aan 
de dorpshuiscommissie geschonken werd. Dit werd begroot op ƒ 7.500 
en mocht meetellen voor de 10%.  Er werd een bazaar georganiseerd, oud 
papier en lompen opgehaald. Van het Koningin Julianafonds werd een bedrag 
van ƒ 4000 ontvangen en van de NAM  ƒ 500.  De voorzitter zei blij te zijn 
dat alle groeperingen binnen de bevolking hieraan hebben meegewerkt en 
dat het geld bijeenkwam. En nu is het zover dat het dorpshuis klaar is en 
geopend kon worden.

Wordt vervolgd.     
Aaltienus Buiter 
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De Barcompetitie: Aflevering 2

Vorig jaar kondigde de activiteitencommissie ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van stichting Dorpshuis de Schakel de “Barcompetitie” aan. 
Een competitie waarin verschillende groepen gaan strijden om de winst. 
Diegene die de meeste omzet weet te draaien met een zelf-georganiseerd 
evenement, wint. Inmiddels zijn de eerste twee groepen geweest en is het 
tijd om terug te blikken op twee gezellige avonden. Daarnaast kijken we 
alvast vooruit naar al het moois wat nog te wachten staat.
De mannen van Keet de Egge wisten op 23 maart menig Après-skiër naar 
de kleine zaal van Dorpshuis de Schakel te lokken. Het was volle bak en 
de Après-ski hits klonken door tot in de late uurtjes! Een machtig gezellige 
avond waarbij de Jägermeisters, Flugels en biertjes in grote mate werden 
genuttigd en dat was dus zeer goed voor de allesbepalende omzet. Een 
goede eerste kandidaat! 
Op 20 april was het de beurt aan Team Ladder(s)zat met hun ‘Glow in the 
dark Paasvolleybaltoernooi. De beschikbare toernooiplaatsen zaten binnen 
de kortste keren vol met om en nabij de 10 teams. Terwijl in de ene helft 
van de zaal fanatiek werd gestreden om de titel werd in de andere helft van 
de zaal de teams fanatiek aangemoedigd en de nodige drankjes genuttigd. 
Naarmate de avond verstreek en de oog-handcoördinatie zichtbaar minder 
werd bij een enkeling slaagde het Z-team er uiteindelijk in om het toernooi 
te winnen. Gefeliciteerd! De Firma D&G werd 2e en team Anton Gleuf 3e. Er 
werd nog lang nagepraat en het bleef nog lang gezellig. Al met al weer een 
geslaagde avond en wederom een goede kandidaat!
De activiteitencommissie wil beide groepen bedanken voor hun geslaagde 
evenementen en de strakke organisatie! De komende tijd ligt de Barcompetitie 
even stil en zal deze na de zomervakantie weer worden hervat. In het najaar 
staan (vooralsnog) twee groepen gepland voor de maanden september en 
oktober. Houdt de berichtgeving in de Koegang en op Social Media in de 
gaten om te ontdekken wie wat gaat organiseren. Wel kunnen wij als activi-
teitencommissie alvast bekend maken dat het spetterende eindfeest met de 
bekendmaking van de Barcompetitie-winnaar zal plaatsvinden op zaterdag 
14 december!! Noteer dit alvast in de agenda. Daarnaast organiseert de acti-
viteitencommissie in november natuurlijk ook de welbekende Greppeltocht. 
Blijft het dan tot de zomer stil? Nee! Het bestuur van stichting Dorpshuis de 
Schakel organiseert in juni allerlei leuke activiteiten ter ere van het 50-jarig 
bestaan. Een heus springkussenfestijn, een ‘Crazy 50’ avond en een ‘Ik hou 
van Holland’ avond staan op het programma. Voor meer informatie zie elders 
in deze editie van de Koegang. 
Graag tot een volgende keer!

De activiteitencommissie
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50 jaar  Stichting Dorpshuis de Schakel, Koekange
1969 - 2019
Dit gaan wij vieren met alle Koekangenaren:

12 juni trappen wij af met een groots springkussenfestijn voor alle kinderen 
van 0 t/m groep 8 basisschool en natuurlijk ook voor alle kinderen die elders 
naar school gaan.
2 springkussens voor de kleintjes en een heus jungle track van 20 meter 
voor de bovenbouw.
14.00 - 16.00 uur
Leuker kunnen we het echt niet maken!!

13 juni: Crazy 50, wil jij eens een avond compleet buiten je comfortzone 
treden en de meest hilarische dingen meemaken? En ben je een beetje 
gestoord? Mooi!!
Dan is crazy 50 iets voor jou, gewoon een tof uitje, een avondje lekker gek 
doen en lol maken.
Opgave is niet nodig, je kan om 19.00 uur komen naar achterzaal dorpshuis, 
daar krijg je uitleg en daarna start.
Voor wie? vanaf klas 1 middelbare school tot ongeveer 20 jaar.
Gekker kunnen we het echt niet maken!!

14 juni: Ik hou van Holland.
Een te gekke avond met aan de ene kant de molens en de andere kant de tul-
pen, quizz, muziekkennis, landelijk en regionale vragen, elke ronde nieuwe 
kandidaten. Deze avond wordt verzorgd door DuoDio.
Voor wie? voor iedereen vanaf ongeveer 18 jaar.
Zaal open 19.30, aanvang 20.00 uur.
Leuker en gekker kunnen we het echt niet maken!!

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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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 brie-
venbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze voor 15 uur aangevraagd is ligt 
deze de volgende werkdag vanaf 11 uur voor u klaar.

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

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

Mocht u geen Koegang ontvangen hebben, 

dan kunt u deze ophalen bij de Spar.



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 5 juni 2019
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 30 mei 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

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
  1 juni Familie Fair Buitenleven - Ossesluis 8, De Wijk - 10.00-17.00 uur
  3 juni  Ophaalavond lidmaatschapskaarten Dorpsfeest - Kantine Vitesse - 17.00-

19.30 uur
  5 juni De Koegang nr. 11
  5 juni BHV - Dorpshuis De Schakel
  9 juni  Pinksterdienst kerken - Manege De Bennink Hoeve, Dijkhuizen 88a, 

Ruinerwold - 10.00 uur
10 juni LoopRondjeKoekange - vanaf 12.00 uur
16 juni Feestweekdienst - De Schakel - 9.30 uur
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
31 aug. Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
  4 sept. De Koegang nr. 16
14 sept. Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur               
18 sept. De Koegang nr. 17
21 sept. GIGA Speelfestijn - Korfbalveld KV KIA - 10.00-12.00 uur
28 sept. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
28 sept. Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 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
 


