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Eindelijk een beetje voorjaar

Dorpentocht 316:
Mars voor éénheid in Christus,
voor de bloei van jouw woonplaats!
Deze wandeltocht vindt plaats tussen Pasen en Pinksteren; een tocht van
42 dagen door Friesland, Drenthe en Groningen.
Op 28 april komen we vanuit Hoogeveen in Koekange aan. Om ongeveer
19.30 uur zal het kruis (3.5 meter hoog) op het grasveld aan de Prinses
Margrietlaan worden opgericht. Onder leiding van Unite in Christ is er aandacht voor het thema (Eenheid in Christus en bloei van het dorp) en wordt
er gebeden voor Koekange. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Ook de
deelnemers die de volgende dag gaan wandelen zijn van harte uitgenodigd.
Op 29 april gaat de wandeling verder naar Meppel. Wandel jij ook mee?
Het doel van de tocht is om christenen in de woonplaatsen te verbinden en
op te roepen tot gebed voor een geestelijke opwekking. Belangrijk is daarbij het gebed van Jezus: 'Vader, laat hen (christenen) één zijn, zodat de wereld ziet dat U Mij gezonden hebt' (Joh. 17)
Als je vragen hebt kunt je contact opnemen met de contactpersoon voor
Koekange, Nia Prins, Tel: 06-55815483
mail: niaprins-hooijer@hotmail.com
Als je mee wilt lopen met de tocht kun je je opgeven via de website:
www.dorpentocht316.nl
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50 jaar
19 april 1971 – 19 april 2021
Hoera! Speeltuin vereniging De
Hommel in Koekange bestaat 50
jaar.
Het initiatief in 1971 is gekomen
van de heren A. Steenbergen en
Bokma, het doel was het maken
van een vrije speeltuin waar
gespeeld kan worden.
Afgelopen jaren zijn er vele activiteiten georganiseerd voor de leden en nietleden. Het bestuur organiseert met veel plezier de activiteiten en deelnemers
zijn er dan ook altijd volop.
Helaas door het coronavirus
waren wij ook beperkter in de
mogelijkheden, toch is er een
vrolijke online BINGO geweest en
staat op de planning een ‘zoek
de hommel’ activiteit en een fijne
fiets/wandeltocht.
Naast het organiseren van de
activiteiten is het bestuur bezig
met een renovatieplan voor een
duurzame en natuurlijk speeltuin.
Een aantal toestellen zijn aan vervanging toe. Het klimtoestel is in februari
gerenoveerd en het onderhoud van de kabelbaan staat ook gepland.
We maken steeds weer een mooie
stap voorruit en zijn dan ook ontzettend blij met de opbrengst van
de Jantje Beton actie. Momenteel
loopt er een statiegeldactie bij de
COOP Scherff.
Wij gaan door voor een vrolijke
veilige speeltuin waar
de kinderen vrij kunnen
spelen en we elkaar
zullen ontmoeten!

3

Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57

Lammert van der Heide
uitvaartverzorger

voor wederzijds vertrouwen

Lammert van der Heide
uitvaartverzorger

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

25 jaar uitvaartverzorging

Berghuizen 18
7961 voor
LT Ruinerwold
wederzijds

vertrouwen

In samenwerking met Uitvaartverzorging Kiers

0522 451039 / 06 31932952
lammert.v.d.heide@gmail.com
In www.uitvaartverzorgingkiers.nl
mei 1996 ben ik begonnen als uitvaartverzorger
bij een landelijke uit-

vaartverzekering/verzorger in een fulltime baan in Drenthe en de Kop van
Berghuizen 18
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen
Overijssel.
7961 LT Ruinerwold
Vanaf 1 januari 2011 ben ik als zzp’er werkzaam geweest in de regio Meppel,
In samenwerking met Uitvaartverzorging Kiers
0522 451039 / 06 31932952
Ruinerwold, Koekange.
www.uitvaartverzorgingkiers.nl
lammert.v.d.heide@gmail.com
Na 25 jaar
met veel voldoening als uitvaartverzorger
te hebben gewerkt, stop
ik er per 1 mei mee.
Vanaf 2011 heb ik voor de facilitaire ondersteuning samengewerkt met
Uitvaartverzorging Kiers te Frederiksoord, een regionale uitvaartverzorger
met kennis van zaken.
Voor een melding van overlijden is Uitvaartverzorging Kiers dag en nacht
bereikbaar op 0521-381790.
Bedankt voor uw vertrouwen
Lammert van der Heide
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Vogelherinneringen fanatieke vogelaars
De volgende passage uit mijn boek “Mijn vogels, belevenissen van een vogelaar” gaat over fanatieke vogelaars.
In 1981 breng ik een half jaar door aan Reading University in Engeland voor
mijn stage. Daar maak ik voor het eerst kennis met het fenomeen van fanatieke vogelaars. In een landelijke krant staat een foto van een grote groep
vogelaars met telescopen en telelenzen. Te midden van een rietveld, waar
een zeldzame vogel zit. Welk vogel het is, kan ik mij niet meer herinneren.
Wat ik nog wel weet is dat een paar dagen later er weer een foto in dezelfde
krant staat. Nu van de verwoesting die de vogelaars in het rietveld hebben
aangebracht. Alle commentaren spreken van een grote schande. Sindsdien
hebben vogelaars onderling gedragsregels opgesteld, waaraan zij zich dienen te houden.
Overigens bestaat er in Engeland een speciale term voor fanatieke vogelaars,
met name die uitsluitend op jacht zijn naar vogels voor hun vogellijst. Men
noemt ze daar twitchers. Als ik vanaf 1994 voor de tweede keer in Engeland
woon, is er zelfs een tv-programma over vogelaars. Een persoon is zo fanatiek, dat hij zelfs af en toe met zijn eigen helikopter naar de plek vliegt als
er weer een zeldzame vogel gemeld is op het grondgebied van Engeland. Een
andere vogelaar heeft een heel bijzondere manier van het verzamelen van
vogels voor zijn vogellijst. Hij houdt vogels bij die hij op tv ziet. Het soort
programma maakt voor hem niet uit, zolang hij de vogel maar kan herkennen. ‘Hoe fanatiek kun je zijn?’
Er is één Nederlander die het meest fanatiek is geweest. Arjan Dwarshuis
heeft in het jaar 2016 in totaal 6852 verschillende vogels gezien. Als je
bedenkt dat het aantal vogelsoorten op de gehele wereld net iets meer dan
10.000 is, dan is dat een geweldige prestatie. Goed voor een wereldrecord.
In dat jaar heeft hij veertig landen bezocht op alle continenten, met uitzondering van Antarctica.
Uit het hoofdstuk “Vogellijsten” pagina 21-22.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

dé uitvaartverzorger met respect

Uitvaartzorg voor alle
verzekeringen
o.a. Memento Mori
Ruinerwold

T 0522 - 70 30 00
www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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Pingel doekoe
binnen voor jouw
school

Coop Scherff Koekange
Dorpsstraat 26
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Doekoe-scholenactie van start
Coop Scherff en klanten samen in actie voor sport en spel op school
Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei kunnen klanten bij Coop
Scherff meesparen voor gratis sport- en spelmaterialen voor de basisscholen
in Koekange en Echten. Coop Supermarkten organiseert dit jaar – nadat de
campagne vorig jaar niet door kon gaan in verband met de coronacrisis –
opnieuw de succesvolle en veelgeprezen Doekoe-scholenactie, in samenwerking met Arla Foods en Unilever.
Een recordaantal basisscholen heeft zich dit jaar aangemeld voor de vijfde
editie van de Doekoe-scholenactie, met dit jaar als thema ‘Pingel Doekoe
binnen voor jouw school’. Ruim 950 scholen doen mee. Bij Coop Scherff kan
er voor 3 scholen gespaard worden voor een ruime variatie sport- en spelmaterialen; van voetballen en pionnen tot skippyballen en stoepkrijt. Voor
basisschoolkinderen van alle leeftijden.
Tijdens de Doekoe-scholenactie ontvangen klanten van Coop bij aankoop van
geselecteerde actieproducten zogenaamde Doekoe-munten. Deze kunnen zij
doneren aan scholen uit de buurt. Hoe meer munten, hoe hoger het bedrag
dat de scholen aan het eind van de actie aan sport- en spelmaterialen mogen
besteden. Daarnaast maken alle deelnemende scholen kans op een speeltoestel van Nijha, ter waarde van 8.000 euro. De school die het hoogste bedrag
binnen haalt, wint. Klaas-Jan Scherff “Sport en spel zijn belangrijk voor een
goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. Met deze actie hopen we in
eigen buurt ’t verschil te maken, door kinderen aan te sporen om samen te
spelen en bewegen. Tijdens én buiten schooltijd!”

Adverteren?

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
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Koekanger Ommetje
In het Paasweekend heeft het wandelteam van Dorpshuis de Schakel 2
Koekanger Ommetjes uitgezet, het ‘kleine Padties ommetje’ van ongeveer 3
km en het ‘Weide omtrek ommetje’ ong. 8 km
Er hebben heel, heel veel mensen gewandeld en wat hebben wij veel positieve reacties binnen gekregen en heel veel formulieren met antwoorden,
geweldig.
Zeker voor herhaling vatbaar.
Wij hebben ze allemaal nagekeken en voor elke route heeft Coop Scherff een
heel mooi pakketje samengesteld.
De winnaar van het ‘kleine Padties ommetje’ zijn Bernold en Tineke met
zoontje Joris en de winnaar van het ‘Weide omtrek ommetje’ zijn Rinie,
Riëtte, Sjon en Ilona.
En dan hierbij de vragen met antwoorden:
Het kleine padties ommetjes
Vraag 7: Hoeveel dieren zie je op het plaatje?
11
Vraag 2: In welk jaargetijde valt Pasen?
Lente. En hoe komt pasen aan de datum? Ligt
aan de stand van de maan, 1e zondag na de
volle maan
Vraag 4: Hoeveel rozenbottels staan er in het
logo van OBS de rozenbottels? 8
Vraag 6: Hoeveel personeel werkt er bij de
Coop? 28
Opdracht: ga een voor een van de kabelbaan
Opdracht: maak een mooie foto (bij de kerk)
en zet het op facebook van dorpshuis de
Schakel
Vraag 12: welke naam horen bij de
Teletubbies? Tinky Winky, Dipsy, Lala & Po
Vraag 9: Ga eerst allemaal 10 x opdrukken
en beantwoordt dan de volgende vraag
Hoe noem je het jong van een: Beer, welp.
Ezel, veulen. Kip, kuikentje. Hond, puppy.
Kikker, kikkervisje of dikkop. Schaap, lammetje
Vraag 25: Hoe heet de eigenaar van Coop?
Klaasjan Scherff
Vraag 11: Het heten deze dieren en ken je
er ook een liedje over? Witte zwanen zwarte
zwanen
Vraag 10: Zing het alfabetliedje en los dan
onderstaand raadsel op:
Welke 5 letters ontbreken van het alfabet?
clonw
Vraag 1: Hoeveel huizen staan er aan de
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Christinalaan? 15
Vraag 5: Hoe hoog is een seniorendoel zoals
op het hoofdveld van Vitesse ’63? 2,44 binnenswerks
Vraag 3: Hoeveel poppetjes staan er in het
logo van de Pr. J.F. school en welke kleuren?
3, geel, rood, groen
Vraag 8: Hoeveel ijzeren paaltjes staan er
langs het hoofdveld bij Vitesse ’63? 130
Het weide omtrek ommetje
Vraag 7: hoeveel dieren zie je op het plaatje?
11
Vraag 2: In welk jaargetijde valt Pasen?
Lente. En hoe komt pasen aan de datum? Ligt
aan de stand van de maan, 1e zondag na de
volle maan
Vraag 4: Hoeveel rozenbottels staan er in het
logo van OBS de rozenbottels? 8
Vraag 6: Hoeveel personeel werkt er bij de
Coop? 28
Opdracht: ga een voor een van de kabelbaan
Opdracht: maak een mooie foto (bij de kerk)
en zet het op facebook van dorpshuis de
Schakel
Vraag 15: Waar staat bord van de NAM De
Wijk – 26? Hoge linthorst
Vraag 23: waar zit de galblaas? C
Vraag 14: Welke straat is dit? Koekanger
Dwarsdijk
Vraag 17: Je staat op een kruising. De ene
kant gaat richting Koekange en Ruinerwold.
Een andere richting gaat naar Echten en
Hoogeveen en je kunt richting De Wijk,
Zuidwolde, Ommen en Meppel. Welke

wegen komen hier bij elkaar? Oshaarseweg,
Koekangerweg, Eggeweg
Vraag 19: Als je in de ene hand 3 appels en
4 sinaasappels hebt en in de andere hand 4
appels en 3 sinaasappels, wat heb je dan?
Grote handen of volle handen
Vraag 18: Zet de ballen op de juiste volgorde van groot naar klein!
A – Biljartbal, B – Golfbal, C – Squashbal, D –
Tennisbal,   D – A –B – C
Vraag 26: Wat is de volgende cijfercombinatie in deze reeks
1, 11, 21, 1211, 111221, 312211,
……..13112221
Vraag 13
Als je het meest noordelijke punt van
Nederland met het meest zuidelijke punt
verbindt, en het meest oostelijke met het
meest westelijk punt.
In welke plaats krijg je dan het snijpunt??
Oosteinde
Noordelijkst: Rottumerplaat. Zuidelijkst:
Kuttingen, Vaalserberg. Oostelijkst: nieuwe
schans. Westelijkst: St. Anna ter Muiden
Vraag 24: Gebruik 3 maal één en hetzelfde

cijfer in een enkelvoudige optelling waarvan
de som twaalf is. Je mag het cijfer 4 niet
gebruiken. Welk cijfer wel? 11+1=12
Vraag 20: rebus We zijn er nog niet maar we
zijn verder dan we gisteren waren
Vraag 16: Bord Panjerdweg, Panjerdpad
Vraag 22: De getallen onder de logo’s geven
aan welke letter van de naam van het Logo je
nodig hebt. De logo’s zijn van Marktplaats,
Achmea, Starbucks, Wikipedia, Honda,
Peugeot, Thuisbezorgd en Red Bull.
Dus het antwoord is: leuk hoor
Vraag 21: qwertyoa, de A zit niet op de
bovenste rij, of de O deze type je met rechts
Vraag 1: Hoeveel huizen staan er aan de
Christinalaan? 15
Vraag 5: Hoe is een seniorendoel zoals op
het hoofdveld van Vitesse ’63?2,44 binnenswerks
Vraag 3: Hoeveel poppetjes staan er in het
logo van de Pr. J.F. school en welke kleuren?
3, geel, rood, groen
Vraag 8: Hoeveel ijzeren paaltjes staan er
langs het hoofdveld bij Vitesse ’63? 130

vanGijsselComputers
Hendrik Jan
Mr. Harm Smeengeweg 15
7958 RH Koekange

Voor:

Reparatie
en
Verkoop
van
Pc’s en laptops

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

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

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl

tel:

06 125 666 69
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MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021:

Collectanten gezocht in Koekange (DE WOLDEN)!
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van
het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in
Koekange (DE WOLDEN). Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende
ziekte multiple sclerose (MS)?
Word collectant - We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen
ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te collecteren. De
opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel belang voor de
25.000 mensen met MS in Nederland die iedere dag met een ziekte moeten
leven die hun zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd
tegen MS moet daarom doorgaan.
Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook!
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Het
Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de MS Collecteweek onder
andere aan wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en een
betere kwaliteit van leven voor mensen met MS.
Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

STICHTING DORPSHUIS
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Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange

Telefoon: 0522-451595
Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

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

Team Atlas Sport wandelt
veel geld bij elkaar
voor de Hartstichting
Zaterdag 10 april liepen bijna 90 wandelaars vanaf sportschool Atlas Sport in De
Wijk de Hartstocht, een wandeling van 30
kilometer. De wandeling markeert de start
van de Week van de Hartstocht, waarin
heel Nederland in beweging komt voor
gezonde harten. Bewegen is essentieel voor
de gezondheid. Daarom blijft Atlas Sport,
juist ook in deze tijd, sporten en bewegen
stimuleren en mogelijk maken.
De route die Atlas Sport had uitgezet, voerde de wandelaars eerst langs de beroemde
holwortel en vervolgens door het Reestdal,
tot bijna in Balkbrug. Een prachtige wandeling; gelukkig werkte het weer mee,
het was uitstekend wandelweer. De wandelaars konden op diverse plaatsen
genieten van koffie, thee en lekkers, aangeboden en verzorgd door Atlas
Sportcafé. Het lunchpakketje werd aangeboden door Coop de Wijk en café-restaurant Poortman voorzag de wandelaars
voor hun laatste etappe van een heerlijke
én gezonde gold milk.
Veel wandelaars werden bij hun terugkomst
bij Atlas Sport in de bloemetjes gezet door
trotse familieleden. Door Atlas Sportcafé
werd ter afsluiting nog een drankje aangeboden om te proosten op de geweldige
prestatie. In totaal haalden de wandelaars een mooi bedrag bij elkaar voor de
Hartstichting: ruim 3.500 euro!
11

Prins Bernhardlaan 2
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

HAIR
FASHION
KOEKANGE










ook voor sanitair
 


en onderhoud CV-ketel







Hilco Scheper



Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl
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maandag gesloten
dinsdag
8:30-12:00
woensdag 8:30-12:00
donderdag 8:30-12:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag
8:30-12:00
zaterdag
8:00-12:00

en 13:00-17:30
en 13:00-17:30
en 13:00-15:00
en 13:00-17:30

Hairfashion Koekange
Dorpsstraat 17, 7958 RK Koekange
0522 - 45 26 49

Drie initiatieven gehonoreerd in eerste ronde 2021
Initiatiefrijk De Wolden

Drie projecten krijgen subsidie vanuit de regeling ‘Initiatiefrijk De Wolden
2019-2021’. In totaal ontvangen zij ruim 38.000 euro. Met het fonds
Initiatiefrijk De Wolden ondersteunt de gemeenteraad van De Wolden projecten van inwoners die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de
gemeente. De totale kosten van deze drie projecten bedragen 100.000 euro.
Dit betekent dat met 38.000 euro subsidie - naast de vrijwillige inzet van
de inwoners, sponsoring van bedrijven en subsidies van fondsen - projecten
kunnen worden gerealiseerd die anders niet tot stand waren gekomen.
De initiatieven
In Echten vallen ze deze ronde dubbel in ‘de prijzen’.
- Nieuw beeld op de Brink
- Multifunctioneel trapveld
- Sfeerverlichting in Ruinen tijdens de winterperiode
Zelf aan de slag?
Meer informatie over initiatiefrijk De Wolden vindt u op dewolden.nl/initiatiefrijk. Om de kans van slagen voor het honoreren van uw initiatief zo groot
mogelijk te maken vragen wij u, voordat u de aanvraag indient, contact op
te nemen met de dorpencontactfunctionarissen van de gemeente. Dit zijn
André Strijker en Riet Muller. Zij denken graag met u mee over de haalbaarheid van uw plannen en het versterken ervan. U kunt ze bereiken via telefoonnummer 14 0528, of via de mail: gemeente@dewolden.nl.
Ook als u niet zeker weet of uw project past binnen deze subsidieregeling,
neem gerust contact op.
Nog drie rondes dit jaar
Initiatiefrijk De Wolden is een succes. Veel verenigingen en organisaties doen
een beroep op de regeling. Met zelfwerkzaamheid en geld van fondsen worden projecten en activiteiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort uit de
dorpsvisies en zijn gericht op het mooier maken van het leven en wonen in
De Wolden. Projecten tot 2.000 euro kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden tussentijds behandeld. Projecten vanaf 2.000 euro kunnen
worden ingediend voor 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl
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Informatie
Huisartsenpraktijk Koekange
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8-17 uur op 0522-451236 en 24 uur
per dag via ons patientenportaal: koekange.uwzorgonline.nl.
Voor verder informatie over de praktijk verwijzen wij naar onze website:
www.koekange.praktijkinfo.nl.
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.
Onafhankelijke cliëntondersteuning: Stichting OCO de Wolden
Tel. 085 0013 157, mail: info@stichtingoco.nl, website: www.stichtingoco.nl
o.b.s. De Rozebottel:
c.b.s. Joh. Frisoschool:

Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel: 451511
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa,
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
WATER- EN GASINSTALLATIES
ELEKTRISCHE INSTALLATIES
DUURZAME INSTALLATIES
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK
LEVENSBESTENDIG WONEN
AIRCO & VENTILATIE
LANGEDIJK 2
7958 PJ KOEKANGE
SERVICE & ONDERHOUD
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Voor aluinzorg
uw t

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl

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

Adverteren?

- 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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

Agenda
21 april
1 mei
5 mei
15 mei
19 mei
29 mei
10-13 aug.

De Koegang nr. 8
Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur
De Koegang nr. 9
Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur
De Koegang nr. 10
Kangoeroeclub KV KIA, korfbalveld KV KIA, 10.00 -11.00 uur
Sport- en Cultuurkamp; org. Welzijn De Wolden

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave
5 mei 2021
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 29 april 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
Klachten bezorging: Drukkerij Kleen, 0522 255449
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Zo oran

Oranje tompoucen
per stuk

1.75

2.20

Oranje soezen
per stuk

Gratis bezorgen

Verzekerd van gebak

Super vers

vanaf 5 gebakjes

voor bij de koffie

Van de echte bakker

BESTELFORMULIER Coop Scherff
Inleveren voor zondag 25 april
Naam: ...................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................
Tel. nr: ...................................................................................................................
Ook te bestellen via e-mail en telefoon:
scherff.koekange@coop.nl
0522-451331

Koningsdag 08:00 – 18:00 uur Hemelvaart 08:00 – 18:00 uur

Tompoucen aantal:
Soezen aantal:
Ophalen in de winkel
Bezorgen (voor 10.00 uur)

1e en 2e pinksterdag 12:00 – 18:00 uur

Coop Scherff Koekange
Dorpstraat 2

A4_Scherff_Oranje gebak.indd 1
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