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Voor het eerst staan de weidebloemen aan de Langedijk in bloei.
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Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
  4 juli HA 14.00 uur  Ds. A.M. de Hullu
11 juli 16.00 uur Ds. S. de Bruine

Gereformeerde kerk Berghuizen    
  4 juli 9.30 uur Ds. Henk Linde Hoogeveen 
11 juli 9.30 uur Ds. J.W. Muis  Avondmaal
 
Protestantse Gemeente Koekange
  4 juli 9.30 uur  
11 juli 9.30 uur Dhr. C.F. Dees Meppel 

Iedere zondag om 09.30 uur wordt in onze dorpskerk een onlinedienst gehou-
den. De diensten zijn te volgen via http://koekange.protestantsekerk.net/
Klik op: online meekijken. De diensten zijn op elk willekeurig moment terug te 
kijken. De site is ook te vinden via koekange.info/dorpskerk-koekange

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

Traandijk	1	
7932	PZ	|Echten	
0528-250073	
www.otpechten.nl	

Over	het	bedrijf	
O.T.P.	verwerkt	en	verhandeld	(gehakseld)	stro.	

Voornamelijk	aan	veehouders.		
Daarnaast	doen	we	ook	loonwerkzaamheden.	

	Schoonmaker/ster	(m/v)	

Werkzaamheden	
• Schoonmaken	van	kantoren	en	kantine

Functie-eisen	
• Je	bent	zelfstandig	en	ziet	het	werk.
• Het	werk	omvat	ongeveer	3	uur	per	week

Wij	bieden:	
Salaris	conform	de	LEO	CAO		
en	mogelijk	op	den	duur	een	vast	contract.	

Geïnteresseerd?		
Stuur	je	motivatie	en	CV	naar	arco@otpechten.nl	
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Vogelherinneringen vogelreis Kenia tweede deel

De volgende passage uit mijn boek “Mijn vogels, belevenissen van een voge-
laar” gaat over een vogelreis naar Kenia in 1990.
Veel tv-documentaires over de Serengeti doen je geloven dat er voorname-
lijk grote en minder grote dieren rondlopen. De Masai Mara bestaat niet 
alleen uit savannes met grote grasvlakten en verspreid staande acacia’s. 
Er komen ook natte gebieden voor. Dat blijkt wel uit het feit dat we een 
aantal ijsvogels tegenkomen. Achtereenvolgens de bonte ijsvogel, de bruin-
kapijsvogel, de kastanjebuikijsvogel, de Senegalijsvogel, de malachietijsvogel 
en de Afrikaanse dwergijsvogel. De laatste twee uit dit rijtje lijken veel op 
onze eigen ijsvogel. Andere vogels uit natte omgevingen zijn de jacana, de 
meerkoet, de knobbelmeerkoet, de rosse fluiteend, de witwangfluiteend, de 
Hottentottaling en de geelsnaveleend. 
Tussen de leeuwen, olifanten, giraffes, gnoes, zebra’s en gazelles lopen en 
vliegen genoeg vogels. De grotere vogels vallen natuurlijk het meest op. 
Voorbeelden zijn de zwartbuiktrap, de Senegaltrap, de Hartlaubs trap, de 
secretarisvogel en de zuidelijke hoornraaf. Deze laatste behoort tot de neus-
hoornvogels en heeft een lengte van ruim een meter en een spanwijdte van 
bijna twee meter. Het is een geheel zwarte vogel met witte slagpennen, die 
alleen in vlucht zichtbaar zijn. Opvallend is de rode naakte huid rond zijn 
ogen en keel. De neushoorn op zijn snavel is minder opvallend dan bij veel 
van zijn soortgenoten. De secretarisvogel behoort tot de roofvogels en heeft 
een grijs verenkleed met zwarte slagpennen en een zwarte broek. Zijn naam 
dankt hij mogelijk aan zijn zwarte pluimen op zijn kop, die doen denken aan 
de veer achter het oor van een klerk. Hij heeft extreem lange en krachtige 
poten, waarmee hij als een gentleman parmantig door het lange gras loopt, 
op zoek naar voornamelijk slangen. Vliegen doet hij alleen als het echt nood-
zakelijk is, bijvoorbeeld als een grote kat vervelend doet.
Uit het hoofdstuk “Vogelreis Kenia” pagina 59.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Mick Blankespoor (11) pakt ticket voor WK in Italië: “Ik had 
het niet verwacht, ben er heel blij mee”

Mick Blankespoor heeft zich afge-
lopen weekeinde geplaatst voor de 
IAME International Finals die in okto-
ber in het Italiaanse Adria worden 
gehouden. De 11-jarige karter uit 
Koekange werd tijdens de eerste 
NK-wedstrijd in Mariembourg tweede 
in de Mini Parilla-klasse. De tweede 
plaats in het NK is mooi, maar plaat-

sing voor het WK was het hoofddoel van het weekend. En daarvoor kwamen in 
de klasse van Mick slechts twee karters in aanmerking.
“Ik ben er echt heel blij mee, want ik had het voorafgaand aan het weekend 
eigenlijk niet verwacht”, zo zei Mick na een spannende racedag op het circuit 
van Karting des Fagnes. “Ik had een mooi plannetje met Jason Bralic om samen 
weg te rijden en een gaatje te slaan met de rest van het veld. Het tempo was 
heel goed, we reden weg en twee ronden voor het einde zagen we dat het goed 
zat. Ik had misschien een race kunnen winnen, maar ik heb geen risico geno-
men, omdat de eerste twee naar het WK gingen.”
In de kwalificatie noteerde Mick de tweede tijd en ook in de drie races kwam 
hij op die positie over de finish. “We hebben een superweekend gehad en dit is 
mijn eerste podiumplaats van 2021. In het IAME Benelux-kampioenschap zaten 
we er afgelopen race ook goed bij met de vijfde plaats. We waren heel goed 
voorbereid, vooral omdat er een WK-ticket op het spel stond. Daardoor was ik 
extra gemotiveerd om goed te presteren.”
Mick rijdt sinds dit jaar in een CompKart voor het team van VK Racing. Ook 
teambaas Jarno Vennink was het om het WK-ticket te doen. “Daar kwamen we 
voor. We hadden met Mick afgesproken om niet te gaan vechten met Jason, 
omdat er twee tickets te verdelen waren. Hij heeft het plan perfect uitgevoerd. 
We zijn nu een halfjaar met deze kart bezig en we boeken nu al goede resulta-
ten. We hebben veel gereden, ook in het buitenland en we hebben echt de tijd 
genomen om deze kart te leren kennen. Mick was gewend om met een ander 
merk te rijden, dus we hebben het wiel opnieuw moeten uitvinden, maar het 
gaat heel goed.”
De talentvolle coureur zelf geniet van het rijden in de CompKart. “Het is een 
heel soepele kart. Hij rijdt veel fijner dan alle karts waarmee ik hiervoor heb 
gereden. Ik ben er ook heel snel mee. Het wordt een druk jaar, want naast het 
NK rij ik het IAME Benelux kampioenschap, de IAME Euro Series, en ik ben ook 
door CompKart uitgenodigd voor de Rotax Max International Trophy op Le 
Mans. Ik heb nog nooit op de baan in Adria gereden, maar het is een WK, dus 
je moet echt goed voorbereid zijn. Thuis kan ik op de simulator oefenen, maar 
dat is niet zoals in het echt. Dus ik verwacht dat we nog wel gaan trainen daar.”
Vader Ton Blankespoor was uiteraard trots op de plaatsing voor het WK. “We 
hebben er samen voor gekozen een nieuw kartmerk te proberen. Veel oefenen 
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en Mick voert precies uit wat we van hem willen. VK Racing zit in Meppel let-
terlijk drie loodsen verderop. Nu zijn de lijntjes korter en kunnen we nieuwe 
ideeën direct uitproberen. Sommige dingen werken goed, sommigen dingen 
iets minder. Dit weekend was het top.”
Mick Blankespoor wil via deze weg graag zijn vader Ton Blankespoor bedan-
ken en daarnaast ook VK Racing en in het bijzonder Jarno Vennink voor de 
supermotor, CompKart, en Casper Reinders en zijn team voor een fantastisch 
evenement.

Vrijwilligers gezocht

Draag jij het zwembad de Slenken ook een warm hart toe en zou je ons af 
en toe willen helpen?
Het gaat om af een toe een dagdeel in de kiosk met bijkomende werkzaam-
heden. Ook al kun je maar één of twee keer, dat maakt niet uit.
Alle hulp is welkom.
Wat krijg je er voor terug? Een warme, betrokken en ontspannen sfeer 
waarin we vooral prettig met elkaar samenwerken.
Wat heb je nodig? Enthousiasme, betrokkenheid en inzet.
Interesse? Meld je dan aan via: vrijwilligers@zwembaddeslenken.nl, 0522-
230527 of bij iemand van het zwembadpersoneel of bij iemand van het 
bestuur. 

Online bestellen    WEBSHOP    Ook op voorraad

TUINDEUREN.NET
#HOUTISMOOIER

Tuindeuren   Schuifpuien   Raamkozijnen   Garagedeuren

BRUINSINHOUT.NL

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl
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Bestel via
coop.nl

Geen tijd, geen zin?
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De collectant van het MS Fonds komt bij u langs
MS Collecteweek van 28 juni tot en met 3 juli

Van 28 juni tot en met 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte 
plaats van het Nationaal MS Fonds om geld in te zamelen voor wetenschap-
pelijk onderzoek naar betere behandelingen en om de kwaliteit van leven 
voor mensen met multiple sclerose te verbeteren. Naar verwachting zullen 
zo’n 10.000 collectanten in hun buurt langs de deuren gaan. Daarnaast zul-
len vele honderden online gaan collecteren.

MS is zenuwslopend
Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens én veel verschillende 
gezichten heeft, maakt het MS Fonds momenteel duidelijk in de nieuwe cam-
pagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’. In de campagne zijn Carla, Winston, 
Carlien, Kevin en Vera te zien. Zij verschillen in leeftijd en zitten ieder in een 
andere levensfase, maar zij hebben één ding gemeen: ze hebben alle vijf MS. 
Kevins (29) grootste angst, nadat hij plotseling zijn zicht bijna helemaal ver-
loor, was of hij het gezichtje van zijn ongeboren zoon nog wel zou kunnen 
zien. Carlien (37) vertelt: ‘lopen gaat moeilijk, ik heb last van vermoeidheid, 
evenwichtsstoornissen en soms zie ik minder goed.’ 
Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit laten de vijf op indringende wijze zien 
wat er met hun gebeurd is sinds ze de diagnose MS kregen. 

Het coronavirus vraagt om anders collecteren
Vanwege het coronavirus is collecteren ook dit jaar anders. Natuurlijk staan 
veiligheid en gezondheid voorop. Er is daarom hard en met veel creativiteit 
gewerkt aan nieuwe manieren van collecteren, zoals online met een digitale 
collectebus: https://digicollect.nationaalmsfonds.nl/ 

Collectant gemist? 
Ga naar www.nationaalmsfonds.nl en doneer online of maak een digitale col-
lectebus aan. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op NL 92 
INGB 000000 5057.

GORDIJNEN
ZONWERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij verhuizen medio 2021 naar industrieterrein Blankenstein

PVC VLOEREN
TAPIJT
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Roelof
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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

Hartelijk dank voor uw warme 
belangstelling en de vele 
blijken van medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve zorgzame man, 
onze vader, opa en opi

Albert de Roo
~voor altijd in ons hart~

      

Geertje de Roo-Hoekman 
Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

      
                         
Koekange, juni 2021

 Medisch Pedicure 
 Diabetisch Reumatisch en Medische voetzorg
 Specialistische Technieken zoals beugels en ortheses

Mr. J. de Blieckweg 5 • 7958 RE Koekange • Tel. 0522 451734

Pedicure Praktijk Betty

Lotenbloks.nl is een initiatief van 
Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Lotenbloks.nl
Zoekt u lotenbloks voor uw vereniging of stichting?

Kijk op:
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Zomerklaverjasmarathon

De versoepelingen zetten door en het klaverjassen hebben wij ontzettend 
gemist. Daarom willen wij op zaterdag 3 juli een zomerklaverjasmarathon 
houden. We beginnen ’s morgens om 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Dit 
wordt gehouden in Dorpshuis de Schakel, prinses Margrietlaan 1. We kaarten 
in de grote zaal en houden ons aan de regels van het RIVM.
We hopen jullie te zien op 3 juli.
Voor eventuele vragen kun je ons bellen.Tot dan!

Henriette 0620022468
Gerdine 0681471610

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

Streek- en Natuurproducten
Dorpstraat 51 De Wijk  T. 06 83 16 75 91  kaaswinkeldewijk.nl

Iedere vrijdag op de markt in Koekange
Wij hopen u daar te zien en wij hebben voor u 

in de maand juli de volgende aanbieding: 

Nergens goedkoper
GOUDSE JONG EN JONG BELEGEN 
van € 7.95 per kilo voor de 

KNALPRIJS  van    595
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Wil je voor de vakantie nog mooie gelakte 
nagels of teennagels met gelpolish. 

 
Of heb je beschadigde, gespleten, broze  

geribbelde of gescheurde nagels, dan kun je ook 
bij mij terecht voor een behandeling met IBX. 

 
Wacht niet te lang om een afspraak te maken! 

Vol is Vol!! 

Koekanger
Dwarsdijk 5
Koekange

zonne-energie

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

  

  

  

  

  

  

  

  
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!  
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Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 
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Eindresultaat Doekoe-actie: Coop Scherff reikt cheques uit 
aan basisscholen voor sport- en spelmaterialen

De directeuren van de 3 basisscholen 
uit Koekange en Echten hebben een 
cheque van Coop Scherff in ontvangst 
genomen. De scholen mogen het geld-
bedrag van in totaal € 675,- besteden 
aan sport- en spelmaterialen van Nijha, 
die in te zetten zijn tijdens de gymles, 
sportdag of op het schoolplein. 

De basisscholen ontvingen de cheque in 
het kader van de Doekoe-actie die Coop 
Supermarkten samen met Unilever en 
Arla organiseerde. Voor basisschool 
Prins Johan Friso School is nipt het 
grootste bedrag bij elkaar gespaard, 
maar liefst 245 euro. Basisschool De 
Rozebottel 244 euro en ‘t Echtenest 
186 euro eindigden op een mooie twee-
de en derde plaats. 

Klaas-Jan Scherff reikte de cheques – op 
1,5 meter afstand – uit aan enthousi-
aste basisschooldirecteuren: “Met de 
Doekoe-actie laten we zien dat je samen 
’t verschil maakt. Samen met onze klan-
ten tonen we onze betrokkenheid bij de 
basisscholen in de buurt. Zo stimuleren we de jeugd om meer te bewegen. 
We wensen alle scholen én kinderen heel veel plezier met de nieuwe sport- 
en spelmaterialen.”

Eindresultaat Doekoe-actie: Coop Scherff reikt 
cheques uit aan basisscholen voor sport- en 
spelmaterialen 
 

De directeuren van de 3 basisscholen uit Koekange en Echten hebben 
een cheque van Coop Scherff in ontvangst genomen. De scholen mogen 
het geldbedrag van in totaal € 675,- besteden aan sport- en 
spelmaterialen van Nijha, die in te zetten zijn tijdens de gymles, sportdag 
of op het schoolplein.  
 
De basisscholen ontvingen de cheque 

in het kader van de Doekoe-actie die 

Coop Supermarkten samen met 

Unilever en Arla organiseerde. Voor 

basisschool Prins Johan Friso School is 

nipt het grootste bedrag bij elkaar 

gespaard, maar liefst 245 euro. 

Basisschool De Rozebottel 244 euro en 

‘t Echtenest 186 euro eindigden op een 

mooie tweede en derde plaats.  

 

Klaas-Jan Scherff reikte de cheques – 

op 1,5 meter afstand – uit aan 

enthousiaste basisschooldirecteuren: 

“Met de Doekoe-actie laten we zien dat 

je samen ’t verschil maakt. Samen met 

onze klanten tonen we onze 

betrokkenheid bij de basisscholen in de 

buurt. Zo stimuleren we de jeugd om 

meer te bewegen. We wensen alle 

scholen én kinderen heel veel plezier 

met de nieuwe sport- en 

spelmaterialen.” 

 

KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

Langedijk 7  |  7958 PJ Koekange  |  0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl  |  www.studiosannebeautyhair.nl
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In de nacht van 17 juni jl. 
is onze buurvrouw 

Appie Mulder 
overleden. Wij zullen haar 
blijven herinneren als onze 
vriendelijke buurvrouw van de 
Prinsesseweg 1.
Wij zullen haar missen.

Wij wensen de kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte
toe bij het gemis.

Namens de buren 
van de Prinsesseweg

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 0522 45 25 10
Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl

OPENINGST�DEN:
Maandag gesloten

Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur
Woensdag: 08:30 - 17:30 uur
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur

Vr�dag: 08:30 - 17:30 uur
Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

w
w

w
.k

le
e

n
.n

lBouw-
tekeningen &

Grootformaat
posters

Grootformaat tekening of poster nodig? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wil je een kopie of scan van een bestaande tekening of een print van een pdf? 

Het kan allemaal!
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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

Korfbalvereniging KIA gaat starten met OldStars walking 
korfball in 2021
Korfbalvereniging KIA uit Koekange gaat na de zomervakantie starten met 
OldStars walking korfball. Hiermee biedt de club ook ouderen de moge-
lijkheid om de sportieve en sociale voordelen van het verenigingsleven te 
(blijven) ervaren. Met OldStars walking korfball biedt KIA een aangepaste 
spelvorm voor korfbal op latere leeftijd. Deze spelvorm is uitermate geschikt 
voor ouderen die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar willen 
blijven sporten. De warming up zal door een plaatselijke fysiotherapeut 
gegeven worden en er zijn 2 begeleiders die de opstartcursus gaan volgen.

Wat is OldStars walking korfball?
Met OldStars walking korfball biedt KIA in samenwerking met het KNKV een 
aangepaste spelvorm aan voor korfbal op latere leeftijd. De belangrijkste 
aanpassingen zijn niet rennen, op 1/4 van het veld in de breedte, 4 tegen 4, 
schieten mag altijd en niet springen bij schieten. Deze aangepaste spelvorm 
is uitermate geschikt voor ouderen die op een gezonde manier en zonder 
blessuregevaar willen blijven bewegen. Deze spelvormen staan onder bege-
leiding van een OldStars begeleid(st)er en/of trainer. In principe kan iedereen 
meedoen, maar het richt zich voornamelijk op de leeftijdsgroep 55+. 

OldStars walking korfball is onderdeel van OldStars Sport (project van het 
Nationaal Ouderenfonds). Dit is een verzameling  van aangepaste spel-
vormen, zoals ook OldStars walking football, OldStars walking hockey, 
OldStars walking handball e.a. Met dit uitgebreide OldStars aanbod maakt 
het Ouderenfonds met onder andere partners Menzis en VWS een volgende 
stap in de landelijke ontwikkeling van de 100% ouderenvriendelijke sportver-
enigingen. Hierbij staan gezond en fit blijven én socialisatie in en rondom 
de sportvereniging centraal. Na elke training sluit men af met koffie/thee of 
ander drankje. 

Heeft u interesse in deelname en/ of wilt u op de hoogte worden 
gehouden? U hoeft alleen zelf te zorgen voor goede sportschoenen en 
makkelijk zittende kleding. Heeft u interesse om mee te doen of heeft u vra-
gen? Kom dan maandag 5 juli om 19.30 uur naar de KIA kantine of neem 
contact op met Trea ten Kate 06-14758609 of Hilco Bremmer 06-82713794.
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Verdriet in Koekange

Na hard werken van de leerlingenraad 
samen met de oudervereniging en vrijwil-
ligers was ons moestuintje klaar om in 
gebruik genomen te worden. Het moes-
tuintje is een onderdeel van het vergroe-
nen en aantrekkelijker maken van het 
schoolplein.
De leerlingen zijn bijna de hele dag bezig 
geweest om alle opgekweekte plantjes in 
de tuin te zetten. Trots met het resultaat, 
alleen duurde dit maar even. De volgende ochtend verbijsterde gezichten van 
leerlingen en medewerkers. Het moestuintje was weer zo goed als leeg. Veel 
plantjes eruit getrokken of vernield. Eigenlijk was er niets meer van over. In 
eerste instantie overheerste de boosheid. Foto’s gemaakt, wijkagent inge-
licht, bericht op facebook en de leerlingen hebben zelf een buurtonderzoek 
gedaan. Helaas is de dader nog niet gevonden. Maar de leerlingen lieten 

het er niet bij zitten. In de loop van de 
ochtend vroegen ze of ze het mochten 
opruimen. De schouders er weer onder 
en kijken wat er nog van te maken is.
De eerste gedachte was: ‘In wat voor 
wereld leven we?’, maar al snel kwa-
men van alle kanten steunbetuigingen 
en veel nieuwe plantjes. Wat zijn er 
gelukkig veel meelevende en enthou-
siaste mensen in de omgeving van 
onze school. Wat hebben we veel hulp 
gekregen. Koekange en omgeving leef-
de mee en de leerlingen gingen weer 
enthousiast aan de slag om alle nieuwe 
plantjes te poten en te zaaien. Ons 
moestuintje staat er weer mooi bij. De 
plantjes worden met liefde verzorgd. 
We kunnen niet wachten op onze eerste 
vruchten of groente!

Alleen de vraag blijft…wie heeft dit gedaan. We zouden graag in gesprek 
gaan. Je vernielt niet iets wat met veel overgave en enthousiasme is aange-
legd. De dader mag zich nog steeds melden voor een goed gesprek. Heeft 
u iets gehoord of gezien, neem dan even contact op met de school. We zijn 
weer fijn aan het tuinieren, maar die ene vraag willen we ook graag opgelost 
hebben!

De Rozebottel
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In format ie

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: Sportlaan 14, 7958 SM  Koekange, tel: 451511

c.b.s. Joh. Frisoschool: Pr. Christinalaan 8, 7958 SK  Koekange, tel: 451384

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout



Agenda

28 juni-3 juli  Collecte MS Fonds

30 juni De Koegang nr. 13

  3 juli Klaverjasmarathon - De Schakel - 10.00-16.00 uur

  5 juli Inloopavond walking korfball - KIA kantine - 19.30 uur

14 juli De Koegang nr. 14 - laatste Koegang voor de zomerstop

23 juli  Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur

10-13 aug. Sport- en Cultuurkamp; org. Welzijn De Wolden

25 aug. De Koegang nr. 15

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 14 juli 2021
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 8 juli 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

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 (bijv. kwart pagina e 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.


