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Beachvolleybal in Koekange, op het KIA parkeerterrein, 8 augustus 2021.
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Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
29 aug. 14.00 uur  Ds. de Jong
5 sept. 14.00 uur Ds. D. de Jong Den Ham

Gereformeerde kerk Berghuizen   
29 aug. 9.30 uur Gast of J.W. Muis  DZD dienst
  5 sept. 9.30 uur Ds. J.W. Muis  
 
Protestantse Gemeente Koekange
29 aug.  9.30 uur Ds. B. Metselaar Beilen 
  5 sept. 9.30 uur Ds. J. Woltinge Zwolle 

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
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Ontwerp, aanleg en onderhoud

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE
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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 kleine plevier
Sinds het begin van de zomer mag ik als gids van Natuurmonumenten het 
veld weer in. Het Dwingelderveld om precies te zijn. Het is het grootste aan-
eengesloten natte heidegebied van West-Europa. Met veel bijzondere dieren 
en planten. Die ga ik hier niet allemaal noemen, ik zou zo zeggen, ga maar 
eens een keertje met mij (of een andere gids) mee.
Tot 2013 lagen er nog enkele akkers in dit natuurgebied, het Noordenveld 
en het Kloosterveld. In dat jaar kwamen deze akkers vrij en konden bij het 
natuurgebied gevoegd worden. Daarvoor moest wel de voedselrijke boven-
laag afgegraven worden. De afgevoerde grond kwam als een geluidswal langs 
de A28 te liggen en de voormalige akkers veranderde in eerste instantie in 
een kale zandvlakte. De bedoeling was dat het rustende zaad in die zandlaag 
weer kon ontkiemen om het heidegebied uit zichzelf te laten herstellen.
Een van de vogels die de eerste jaren na het afgraven heeft geprofiteerd is de 
kleine plevier. Plekken waar het grond is afgegraven of waar andere (graaf)
werkzaamheden plaatsvinden, zijn misschien niet de eerste plekken waar 
je vogels zou kunnen vinden. Toch zijn er vogels die juist graag dit soort 
gebieden opzoeken. De kleine plevier is daar een voorbeeld van, want vooral 
op braakliggend terrein zoekt hij een plekje om te broeden. Wanneer maakt 
deze opportunistische steltloper niet zoveel uit. In april kan hij al op eieren 
zitten, maar dat kan evengoed in juli zijn.
De kleine plevier is iets groter dan een huismus. Hij heeft een lichtbruine tot 
grijze bovenkant en een witte onderzijde. Op zijn kop heeft hij een opval-
lende zwart-witte tekening en over zijn borst loopt een zwarte band. Het 
meest kenmerkende is zijn gele ring om het oog. Die is met een verrekijker 
vooral goed te zien.
De zandvlaktes op het Dwingelderveld zijn nu nagenoeg bedekt met allerlei 
planten, dus zul je de kleine plevier op een andere afgraving, bouwplaats, 
opspuiting of grindgat moeten zoeken.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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De Zonnebloem afdeling De Wolden start met een boottocht

Het is vanwege de corona lang stil geweest bij de Zonnebloem in De Wolden. 
Door alle beperkingen was het niet mogelijk om iets te organiseren. Met 
Pasen is er nog een attentie rondgebracht en er was  nog wat contact door 
eens te bellen, of een kaartje te sturen. Er is voorzichtig hier en daar weer 
een bezoekje afgelegd, maar het bleef lastig voor zowel de deelnemers als 
de vrijwilligers.
Nu de regels  weer wat versoepeld zijn willen we een nieuwe start maken met 
een volledig verzorgde bootreis op 15 september.  Alle deelnemers van de 
Zonnebloem in De Wolden hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen. 
Ook de vrijwilligers hebben er zin in en zien er naar uit om elkaar weer te 
ontmoeten en er een heel gezellige dag van te maken. 
De RIVM regels zullen in acht worden genomen. Het is nog even spannend 
of de bootreis door kan gaan, maar als het niet verantwoord is wordt deze 
uitgesteld naar volgend jaar.
Voor de rest van het jaar zijn er nog plannen voor enkele gezellige activitei-
ten. Nu maar hopen dat corona niet opnieuw spelbreker zal zijn.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, dus heeft u hier vragen over dan 
kunt u bellen met Lammie Boerman tel: 0611435050

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
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Nieuw adres

Zwaantje Brink-van Dijk is sinds kort officieel inwoonster van Meppel. Ze 
heeft bijna 40 jaar op het adres Weerwilleweg 1b in Koekange gewoond. 
Door een nare val, afgelopen februari, brak ze haar bovenbeen op een 
gecompliceerde manier. O.a. door deze gebeurtenis kon ze niet meer zelf-
standig wonen in haar huis aan de Weerwilleweg. Zwaantje verbleef enige 
maanden op de revalidatie-afdeling van Reggersoord in Meppel. 
Vanaf 14 juli heeft ze een nieuw thuis gevonden in het Irenehuis in Meppel. 
Het nieuwe adres van haar is: Het Irenehuis, Prinses Irenelaan 4, 7941 ES 
Meppel. Ze woont daar in zorgappartement 304.
 
Met vriendelijke groeten, Piet Brink (oudste zoon), Meppel

Giga Speelfestijn 

Zaterdag 4 september 2021 organiseert KV KIA het jaarlijks terugkerende 
Giga Speelfestijn (mits het volgens de RIVM richtlijnen verantwoord is om te 
organiseren).
Deze ochtend is bestemd voor alle kinderen vanaf 3 t/m 12 jaar.
We gaan er samen met de kinderen een heel leuke ochtend van maken met 
verschillende activiteiten en spelletjes. 
Tussendoor mogen de kinderen genieten van wat drinken en een lekkere 
versnapering en kunnen ze hun energie kwijt op het springkussen.
De kinderen kunnen door hun ouder(s) / verzorger(s) om 10.00 uur worden 
gebracht en om 12.00 uur weer worden opgehaald. 
Locatie; Sportlaan 41, Koekange
Wij vragen om opgave, dit is mogelijk t/m uiterlijk donderdag 2 september 
2021 via; jeugdbestuurkia@live.nl
Jij komt toch ook?

Sportieve groet, 
KV KIA

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



6

Zangvereniging Wijker Kunst gaat “Klussen”

Mocht u zich na het lezen van de kop van dit artikel afvragen of Wijker Kunst 
wellicht verlichting op de bouwmarkt wil brengen door een klusbedrijf te 
beginnen, dan dient deze vraag natuurlijk ontkennend beantwoord te wor-
den.
Wat is er dan aan de hand? Het is algemeen bekend dat zangverenigingen, 
dus ook Wijker Kunst, hun activiteiten door Covid 19 meer dan anderhalf jaar 
op een laag pitje hebben moeten zetten.
Los van het feit dat de koorleden het zingen en de daarbij behorende gezel-
ligheid gemist hebben, kan ook bij meerdere zangers geconstateerd worden 
dat hun zangstem er “niet beter op is geworden”.
Dit betekent dat, als de repetities binnenkort weer gaan beginnen, er 
behoorlijk “geklust” zal moeten worden om de stemmen weer op het oude 
niveau te krijgen. Onder de leiding van dirigent Mannes Hofsink moet dat 
echter lukken, zo is de verwachting.
Het is nu afwachten tot er groen licht komt om weer in Het Dorpshuis in de 
Wijk te mogen (en kunnen) zingen.
Het is bekend dat vele bewoners van de regio de Wijk/ IJhorst best eens zou-
den willen zingen in een koor, maar dat een zekere drempelvrees hen vaak 
tegen houdt de stap te nemen.
Bij Wijker Kunst denkt men dat het juist nu een geschikt moment voor hen 
is om zich aan te sluiten bij een koor, om samen met de huidige leden te 
zorgen dat de stemmen weer helder gaan klinken.
Gelukkig heeft een aantal leden via on-line repetities hun stembanden soepel 
kunnen houden, zodat dit een extra steun kan zijn voor de overige (nieuwe) 
leden bij het “repareren” van hun stemmen, als voorbereiding op een kerst-
concert in december a.s. 

Heeft u ook belangstelling? Neem dan contact op met één van de leden of 
met het secretariaat. Tel. 0522-442059 of mail: gvdbelt71@gmail.com.

KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

Langedijk 7  |  7958 PJ Koekange  |  0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl  |  www.studiosannebeautyhair.nl
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De Slenken Triatlon

Zaterdag 4 september | 09.00 uur
Zwembad De Slenken

Twee afstanden

Kosten voor deelname
 › Individueel: € 10

› Team: €15

Prijsuitreiking 12.30 uur

Inschrijven en betalen:
 www.zwembaddeslenken.nl/triatlon

› Afstand 1/8:
500 meter zwemmen
20 km fietsen
5 km lopen

› Afstand 1/16:
250 meter zwemmen
10 km fietsen
2.5 km lopen

De Slenken Triatlon

Zaterdag 4 september | 09.00 uur
Zwembad De Slenken
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Urzo woninginrichting is verhuisd!
 
Per 1 augustus zijn wij verhuisd 
naar Blankenstein 610 te Meppel. 
Een geheel nieuw pand waar wij 
nog jaren mee vooruit hopen te 
kunnen. Het is nabij de Praxis, 
een perfecte locatie. 
Lekker ruim met eigen parkeer-
terrein. Hierdoor zijn wij makke-
lijk te bereiken voor onze klan-
ten.
Nog steeds verkopen wij bijna 
alles voor uw vloeren en ramen. 
Dus op zoek naar een PVC vloer of een andere vloer? Horren of gordijnen? 
Kom gerust eens kijken in onze mooie nieuwe winkel.
 
Met vriendelijke groeten, 
Sander en Angelique van Urk

SScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnllSScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll

SScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll

SScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll

SScchhoooonnhheeiiddssssaalloonn  && ppeeddiiccuurree

AA  CCaassee  OOff  BBeeaauuttyy  hheeeefftt  eeeenn  nniieeuuwwee  nnaaaamm::

WWeeeerrwwiillllee 1177 || 77996611 LLVV RRuuiinneerrwwoolldd || 0066 5522227733996611
iinnffoo@@ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll || ffoooottaannddbbeeaauuttyyccaarree..nnll



9

Uitreiking Drentse Talentprijs Cultuur

Stichting Kunst & Cultuur reikt op maandag 30 augustus de Drentse 
Talentprijs Cultuur uit. Dit jaar vindt de uitreiking plaats in het openlucht-
theater Tivoli in het Asser bos. Genomineerd voor de prijs zijn de band 
Blackbriar, beeldend kunstenaar Ilana de Boer en dichter Iduna Paalman. De 
Talentprijs is voor degene die in 2020 de beste culturele prestatie heeft ver-
richt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 2.500 euro en een sculptuur. 
Voor de andere twee genomineerden is er een bedrag van 500 euro.

Genomineerden
De symfonische metalband 
Blackbriar uit Assen brengt 
ook in 2020 in eigen 
beheer songs en videoclips 
uit die door fans over de 
hele wereld gewaardeerd 
worden. In 2020 zet de 
band een crowdfunding op 
om de opname van een 
debuutalbum te bekosti-
gen. Dit album is begin dit 
jaar gepresenteerd.
Kunstenaar Ilana de Boer uit Assen won vorig jaar de titel Amateurkunstenaar 
van Drenthe, vanwege haar bijzondere figuratieve schilderijen en keramische 
werk. Vanwege deze prestatie en natuurlijk haar werk is zij genomineerd 
voor de Talentprijs.
Iduna Paalman uit Rolde sleepte met haar gedichtenbundel ‘De grom uit de 
hond halen’ de Poëziedebuutprijs 2020 in de wacht. De jury schrijft haar 
grote literaire competenties toe en nomineerde haar daarom voor de prijs.

De Drentse Talentprijs Cultuur wordt sinds 2010 uitgereikt. In het rijtje van 
winnaars staan celliste Mare Keja, folkduo Tangarine en illustratrice Marloes 
de Vries.

Online bestellen    WEBSHOP    Ook op voorraad

TUINDEUREN.NET
#HOUTISMOOIER

Tuindeuren   Schuifpuien   Raamkozijnen   Garagedeuren

BRUINSINHOUT.NL
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Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

‘Op zijn rouwkaart staat een levensboom, geschilderd door zijn
vrouw. In de boom zitten negen vogeltjes en de tiende vliegt net
op, van een tak af, de lucht in. De vogeltjes staan symbool voor
ieder van de gezinsleden. Als je acht en een half jaar ziek bent
geweest, komt het moment van die laatste vlucht niet
onverwacht. Er is veel tijd geweest om na te denken over hoe hij
afscheid wil nemen. Dat hebben ze ook gedaan. Samen. En die
gedachten deelden ze met mij, toen duidelijk werd dat zijn leven
spoedig zou eindigen. Ik zal niet snel de blik in zijn ogen vergeten
toen ze vertelden over hoe ze hun huwelijksgelofte opnieuw
uitgesproken hebben. In een klein kerkje, met hun naaste familie
en beste vrienden. Met livemuziek, dans en mooie woorden. 
In die stijl moest ook zijn afscheid vorm krijgen.  

Levensboom

Ze vroeg het heel voorzichtig: ‘We willen heel veel zelf doen, maar mag dat wel?’ Onzeke r
keek ze me aan. Ik kon alleen maar ferm bevestigen: ‘Ja! Natuurlijk mag dat!’. Om zachte r
te vervolgen: ‘Jullie nemen afscheid, dus jullie bepalen hoe. 
Dat is niet aan mij, ik faciliteer alleen waar nodig. ’En zo gebeurt het dat we enkele weke n
later op een prachtige locatie aan het water samenzijn met de mensen die voor hen he t
meest dierbaar zijn. Zijn vrouw heet iedereen persoonlijk welkom, samen met hun twe e
kinderen. De jongste kleinkinderen wijzen op het schilderij alle vogeltjes aan: eerst di e
van opa en dan die van henzelf. Zijn zus vult de ruimte met een prachtige zangstem en e r
worden mooie anekdotes verteld door dierbare vrienden. Als iedereen een tijdje later me t
elkaar in gesprek is tijdens de lunch, staat zijn vrouw opeens naast me en steekt haar ar m
door die van mij: ‘Vind je het gek dat ik hier blij van word?’ Ik vertel haar hoe zijn blik m e
bijgebleven is van de avond dat we elkaar spraken: ‘Dit is wat precies hij bedoelde, den k
je ook niet?’ Ze knijpt even in mijn hand en mengt zich dan weer tussen de mensen. 
Als ik langs het schilderij loop, laat ik met een glimlach even mijn blik rusten op he t
vogeltje dat wegvliegt.

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST
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GEVRAAGD:  
Land voor het weiden van kleinvee in de omgeving van Koekange 

of Berghuizen. Het liefst een perceel tussen een halve tot hele hectare. 
Voor reacties graag een berichtje naar 06-21965172.

Het sportpark is geen hondenuitlaatplaats!

Beste allemaal,
Helaas komt het vaak voor dat er hondendrollen op en naast onze sportvel-
den liggen. Afgelopen week was het maar liefst 2x raak, op het kunstgras-
veld nota bene. De velden zijn niet aangelegd om er honden op uit te laten! 
En voor spelers/trainers is het een onaangename verrassing tijdens een potje 
voetbal of korbal.
Laat daarom uw hond ergens anders uit, wij worden er namelijk 'schijt'ziek 
van! Houd rekening met elkaar en spreek elkaar hier eventueel op aan (dat 
doen wij ook zoveel mogelijk). Alleen samen houden we ons sportpark 
schoon en netjes!
Wij hopen op jullie medewerking! Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Vitesse’63 en KIA

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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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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Atlas Sport Wielerploeg organiseert Wiekenroute
Het goede doel van 2021: Speeltuinvereniging De Speulhorst

Op zaterdag 4 september organiseert de Wielerploeg van Atlas Sport voor de 
derde keer de Wiekenroute. Dit is een tocht van 200 kilometer, opgedeeld 
in drie ‘wieken’ volgens het principe van de moderne windmolen; etappes 
van 60 tot 70 kilometer per stuk. Na elke etappe is er een korte pauze in 
het Atlas Sportcafé. Deelnemers bepalen zelf welke etappes ze meedoen en 
hoeveel.

Zorgeloos fietsen
Deelnemers aan de tocht kunnen uitzien naar een onbezorgde fietsdag. De 
groep wordt begeleid door motorrijders van De Antrappers, de plaatselijke 
motorclub. Verder fietsen er vaste voor- en achterrijders die de wind vangen 
en zorgen dat de groep bij elkaar blijft. Er rijdt ook een materiaalauto mee 
zodat eventuele pechgevallen onderweg opgelost kunnen worden en uitval-
lers in kunnen stappen. Volledig verzorgd dus! 

De Speulhorst
Ook dit jaar is een goed doel gekoppeld aan de Wiekenroute: we fietsen voor 
speeltuinvereniging De Speulhorst uit De Wijk. Deze vereniging zorgt voor 
voldoende en veilige speeltoestellen, want buiten spelen is leuk en gezond! 
De vereniging organiseert ook diverse buitenactiviteiten voor kinderen, zoals 
de Palmpasenoptocht en de Sint Maartenoptocht. De Speulhorst kan onze 
bijdrage goed gebruiken. Aan De Stobbe en aan de Vos van Steenwijkstraat 
moeten speeltoestellen vervangen worden. 

Meetrappen
Iedereen kan meedoen! Alle informatie is te vinden op www.atlassport.nl/
wiekenroute. Aanmelden kan ook via de website.

Bingo in Dorpshuis de Schakel (welzijn voor ouderen)

Bingo kan ouderen helpen om hun mentale alertheid intact te houden. Dat 
zeggen onderzoekers van Southampton University in Engeland. 
Bij Bingo moeten de spelers in staat zijn om snel een aantal nummers te 
controleren en het vereist ook een snelle hand-oogcoördinatie. Dat zijn nu 
precies twee vaardigheden die bij het ouder worden verslechteren.
Daarom willen wij graag weer beginnen met BINGO.
We zijn er allemaal weer aan toe, een beetje gezelligheid met een actieve 
bezigheid.
Elke 1e vrijdag van de maand is er bingo in Dorpshuis de Schakel en we 
beginnen op vrijdag 3 september om 14.00 uur. Kosten € 3,- excl koffie/
thee.
Heeft u nog vragen bel ons gerust: Hennie Benning 0522-452910 of Lutina 
Bos 06 14252052                                                                
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

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.

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

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
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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

GORDIJNEN
ZONWERING

Blankenstein 610
7943 PA Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij zijn
verhuisd!

PVC VLOEREN
TAPIJT

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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Agenda

25 aug. De Koegang nr. 15
27 aug. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
  4 sept. Wiekenronde
  4 sept. De Slenken Triatlon - 9.00 uur
  4 sept. Giga Speelfestijn; org. KIA - Sportlaan - 10.00-12.00 uur
  7 sept. Start klaverjascompetitie Berghuizen - dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
  8 sept. De Koegang nr. 16
10 sept. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
22 sept. De Koegang nr. 17
24 sept. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
28 sept. Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur 
  6 okt. De Koegang nr. 18
  8 okt. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 8 september 2021
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 2 september 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

1e vr. v.d maand      Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur

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



Coop Scher�  Koekange
Dorpstraat 26

BACK TO      SCHOOL!

5.- Molenbrood busbrood
3 hele broden
combineren mogelijk

5.97
6.87

3 STUKS
ALTIJD
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