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De leerlingenraad van de Prins Johan Frisoschool
opent het nieuwe speeltoestel d.m.v. het verwijderen van de slingers

Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

Roelof
HOVENIER

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
12 sept. 14.00 uur ds. R. Meijer
Meppel
Belijdenis dienst
19 sept. 14.00 uur ds. D. de Jong
Den Ham	Viering Heilig Avondmaal
Gereformeerde kerk Berghuizen			
12 sept. 9.30 uur Naomi van Lobenstein
Feest Ruinerwold
19 sept. 9.30 uur Ds. J.W. Muis		
Start zondag
Protestantse Gemeente Koekange
12 sept. 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf Koekange
19 sept. 9.30 uur Dhr. K. de Lange
Marknesse
Iedere zondag om 09.30 uur wordt in onze dorpskerk een onlinedienst gehouden. 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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Stukje Natuur gewoon knuppeltje
Al meer dan een halve eeuw ben ik vogelaar, daar was ik voor mijn studie
biologie al mee begonnen. Nu zou je kunnen denken dat ik mij tijdens
mijn studie voornamelijk op vogels zou richten. Echter dat is niet het geval
geweest. Mijn hoofdvak was entomologie, de leer der insecten. Daar zijn er
immers veel meer van. Tijdens colleges kwamen uiteraard curieuze insecten
voorbij, zei het een beperkt aantal. Later, door de komst van internet en
social media, waren en zijn er steeds vaker eigenaardige insecten te bewonderen.
Zo kwam ik onlangs op Twitter een insect tegen die qua naam mijn aandacht
wekte. Ik had nog nooit van hem gehoord en toch komt hij in Nederland
algemeen voor. Het betreft het gewoon knuppeltje. Niet alleen heeft dit
insect een opvallende naam, zijn uiterlijk en levenswijze zijn eveneens heel
bijzonder.
Allereerst heeft het gewoon knuppeltje grote ogen op zijn kop. Die steken
zelfs aan beide kanten van het lichaam uit, de poten en vleugels uitgezonderd. Daarnaast zijn de voorste segmenten van zijn achterlijf opvallend dun,
terwijl de achterste segmenten een normale afmeting hebben. Hierdoor
krijgt zijn gehele achterlijf het uiterlijk van een klein knuppeltje. Vandaar ook
zijn naam. Hij heeft rode poten, is ongeveer anderhalve centimeter lang en
qua kleurstelling en vorm lijkt hij wel wat op een wesp.
Zijn levenswijze is misschien wel het meest unieke. Als volwassen insect
bezoekt hij allerlei bloemen en leeft van nectar. Op zich niets bijzonders.
Echter op die bloemen komen ook allerlei bijensoorten (wespen, bijen, hommels) af. Nu komt het opvallende, een vrouwtje achtervolgt zo’n bijensoort
en grijpt het slachtoffer van achteren op de rug. Met een speciaal orgaantje
onderaan haar achterlijf weet zij vervolgens een eitje in het lichaam van het
slachtoffer te leggen. De larve ontwikkelt zich in het achterlijf, uiteraard
ten koste van het slachtoffer. Zijn Engelse naam wijst ook op dit bijzondere
gedrag, vrij vertaald heet hij de getailleerde bijengrijper.
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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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
Zendemaaien
Zaterdag 28 augustus deden twee teams van de Zendemaaiers Drenthe mee
aan de Nederlandse kampioenschappen Zeismaaien in Buitenpost. Een team
bestaat uit drie maaiers. We deden voor de tweede keer mee en we waren erg
succesvol, een vierde en tweede plaats.
Zeismaaien of zendemaaien is een oud ambacht en wij proberen dit in ere
te houden. Maaien is te
leren, maar oude zeisen
zijn niet meer te krijgen.
Heeft u nog een oude
zeis in de schuur liggen
en hij doet geen dienst
meer, dan wil ik deze
graag van u overnemen.
Mijn voorkeur gaat uit
naar de merken: Tepe
en Gebr. Schulte.
Freek Heuvelman
06-2924 0658
4

Samen aan tafel
Wat is er nou gezelliger dan met een groep dorpsgenoten 1x in de maand
gezamenlijk te eten?
In dorpshuis de Schakel doen we dit al bijna 15 jaar.
Wij hebben ons best gedaan in de coronatijd om u warm te houden voor
samen aan tafel en hebben wij 3 keer eten rondgebracht en dat viel bij iedereen goed in de smaak.
Maar we gaan het nu weer opstarten in het dorpshuis.
Elke laatste vrijdag van de maand gaan wij gezamenlijk eten en de eerste
keer is op 24 september 2021, aanvang 11:30 uur. De kosten zijn € 12,50
per keer inclusief 1 x drinken.
Wij maken elke maand een 3-gangenmenu maar wat u krijgt is altijd weer
een verrassing.
Ook nieuwe gasten zijn van harte welkom.
Het is wel handig als u zich van tevoren opgeeft zodat wij voldoende eten
kunnen voorbereiden en dat kan dan tot de woensdag ervoor tot 18:00 uur
bij Lutina Bos, tel 06 14252052 (dit geldt alleen voor nieuwe gasten)
Het Samen aan tafel team: Lutina, Jennie, Lucia, Marry

Kaboutervoetbal weer van start!
Ook dit najaar is er kaboutervoetbal bij Vitesse’63! Onder leiding van Janine
Heuvelman mogen kinderen van 4 t/m 7 jaar kosteloos komen voetballen
bij onze vereniging. De ideale manier om kennis te maken met voetbal en
met de vereniging! Elke training begint om 9:00 uur op zaterdagochtend.
De data zijn:
18 september, 2 oktober, 16 oktober, 6 november en 20 november.
Lijkt het je leuk om een keer mee te doen? Geef je dan op bij Janine
Heuvelman via 06-21346978. Tot dan!

PETER PRUNTEL
Wolddijk 25, 7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
M. 06 - 23 24 93 05
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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STOMERIJ ACTIE

50%
KORTING OP
ALLE KLEDING

Actieperiode
1 t/m 30 september

* deze actie geldt alleen voor kleding
m.u.v. leer, suede, bruids,- en galakleding

COOP Scherff
Dorpstraat 26
7958 RM KOEKANGE
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Het sportpark is geen hondenuitlaatplaats!

Nog steeds ervaren wij en korfbalvereniging KIA flinke overlast door hondenpoep. Afgelopen week was het wederom raak... Ondanks de berichtgeving
op Facebook, onze website en in de Koegang houdt het vooralsnog niet op.
Wel zien wij dorpsgenoten die het sportpark ook als speelplaats voor de
hond gebruiken. Nogmaals, doe dit niet a.u.b! Hoe aantrekkelijk het omheinde sportpark ook is, het sportpark is hier niet voor bedoeld.
Surveilleren is voor ons geen optie. Mogelijk bieden onze beveiligingscamera’s soelaas. Echter, dit moet wat ons betreft niet noodzakelijk zijn.
Alvast bedankt.
Groeten,
Het bestuur van Vitesse’63 en KIA

Promotieweek actiefnaschooltijd

Afgelopen woensdag heeft wethouder Hilda Mulder frisbees uitgedeeld
aan de kinderen van kindcentrum De Bosrand om aandacht te hebben voor
actief na schooltijd. De website actiefnaschooltijd.nl is dé verzamelplaats
voor naschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren binnen gemeente
De Wolden. ‘Het is na een lange tijd, waarin weinig mogelijk was, belangrijk
dat kinderen en jongeren weer deel gaan nemen aan activiteiten. Dit is goed
voor hun ontwikkeling. Op de website wordt een breed scala aan activiteiten
aangeboden waardoor kinderen kunnen ontdekken wat ze echt leuk vinden.’
aldus wethouder Hilda Mulder. Om een indruk te krijgen van de activiteiten
die georganiseerd worden zagen de kinderen een filmpje.
Kindcentrum team - Het KC team is initiatiefnemer van de website. Het KC
team bestaat uit jongerenwerkers, sportfunctionarissen, cultuurcoaches en
schoolmaatschappelijk werkers. Dit team heeft als doel het vergroten van de
ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Dit gebeurt o.a. door een
divers aanbod van sportieve, creatieve en sociale naschoolse activiteiten. Dit
draagt bij aan een actieve en gezonde leefstijl en daarnaast biedt het volop
mogelijkheden om talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Wedstrijd - De leden van het KC team zijn op alle andere scholen geweest
om de frisbees uit te delen. Met de frisbee kunnen de kinderen meedoen aan
een wedstrijd. Maak een filmpje met de meest creatieve manier om de frisbee
te gebruiken. Het filmpje mag maximaal 1 minuut duren en moet horizontaal gefilmd zijn. Zorg dat je deze voor 1 oktober via Whatsapp stuurt naar
06-11726883 of via WeTransfer naar info@actiefnaschooltijd.nl. De winnaar
ontvangt een leuke prijs voor de hele klas.
Met het inzenden van het filmpje geef je toestemming dat deze gebruikt mag
worden voor een compilatie en promotie van actiefnaschooltijd. Als je geen
onderwijs volgt op een basisschool in De Wolden en je wil wel een frisbee
ontvangen en misschien meedoen met de wedstrijd dan kun je een mail sturen naar info@actiefnaschooltijd.nl.
Leuke activiteiten - Wil je het filmpje zien of ben je op zoek naar leuke
activiteiten kijk dan op www.actiefnaschooltijd.nl.
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Dialoogbijeenkomst 16 september 2021
over toekomstgerichte landbouw

De gemeenteraad van De Wolden houdt donderdagavond 16 september
2021 een dialoogbijeenkomst over toekomstgerichte landbouw. De bijeenkomst is een vervolg op de dialoogbijeenkomst van 21 januari jl. Centraal
tijdens de avond staat de vraag hoe De Wolden kan bijdragen aan nieuwe
ontwikkelingen in de landbouw. De aanvang is om 20:00 uur.
Samen met inwoners, agrariërs, ondernemers, verenigingen, betrokkenen
en deskundigen wil de gemeenteraad in gesprek over de toekomst van de
landbouw in De Wolden. Voor de dialoogavond zijn de volgende sprekers
uitgenodigd: Theo Mulder, Bert Dijkstra, Ellis Lugtenberg, Gea Bakker-Smit,
Debby van Rotterdam-Los, Dirk Strijker en Rinie Kristiaan. Daarbij worden
drie thema’s uitgediept, per thema worden twee sprekers bevraagd door
gespreksleider Andries Ophof. Elk gesprek duurt dertig minuten, waarbij ook
ruimte is voor vragen en opmerkingen uit het publiek.
De drie thema’s van de avond zijn als volgt:
-	Biodiversiteit: Hoe belangrijk is het om ook in de toekomst een verscheidenheid aan dieren, planten en micro-organismen en ecosystemen te hebben?
-	
Financiering: Wat voor mogelijkheden zijn er voor de financiering van
bedrijven en vernieuwende bedrijfsactiviteiten met betrekking tot leningen
en garanties en grond pachten in plaats van bezitten?
-	Grondgebruik / ruimtelijke ordening: Wat zijn de gevolgen van de maatschappelijke ontwikkelingen en regel- en wetgeving voor de landbouw en
hoe ziet het landschap in De Wolden er over 30 jaar uit?
Waar en wanneer: Donderdag 16 september 2021 om 20:00 uur op
Noorderkanaalweg 9 in Koekange. Met inloop vanaf 19:30 uur.
Voor de dialoogavond zullen dezelfde coronamaatregelen gelden als in de
horeca.
Gedurende de avond:
-	Krijgt iedereen een vaste zitplaats op basis van een stoelindeling. Er zal
plek zijn voor 100 personen.
- Houden bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar.
-	Zijn bezoekers verplicht zich vooraf te op te geven via griffier@dewolden.
nl en bij aankomst een gezondheidscheck te doen.

STICHTING DORPSHUIS

8

l

D

hake
c
S
e

Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange

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

Nieuw seizoen nieuwe bidonkratjes
Sporten is gezond maar van al dat sporten krijg je wel enorme dorst. Om
deze dorst te lessen heeft Coop Scherff alle 25 teams van KIA en Vitesse’63
voorzien van nieuwe gevulde bidonkratjes. Deze kratjes komen tijdens de
training en wedstrijden uit de kast om de sporters te voorzien van water.
KAI en Vitesse’63 heel veel plezier ervan!!!

HAIR
FASHION
KOEKANGE

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
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

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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Bootcamp in Koekange
Elke woensdagavond wordt
er bootcamp gegeven in
Koekange! In de frisse buitenlucht kan je werken aan
je eigen fitheid op je eigen
niveau. De professionele trainster begeleidt en stimuleert je
om het beste uit jezelf te halen tijdens de gevarieerde trainingen.  
We werken aan je conditie, kracht en uithoudingsvermogen en ondertussen
is het ook nog enorm gezellig met de groep om je heen!
Lijkt het je leuk om een keer mee te doen?
Meld je dan aan via www.sportallee.com en boek een proefles. Deze is gratis
en geheel vrijblijvend.
Op deze site is ook meer informatie te vinden over Sport Allee en bijvoorbeeld de tarieven en het rooster.
Zien we jou binnenkort ook verschijnen?!
Sport Allee

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 september de volgende aanbiedingen:

6 verschillende soorten
GOUDSE
BELEGEN KAAS DROGE WORSTEN
van 8.95 euro voor

595 per kilo
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per stuk 1,95

Deze maand
voor

150

per stuk

Het groene
boekje

Ze oogt klein en kwetsbaar in haar nachtgewaad. Na 92 jaar is
haar leven voorbij. Haar twee dochters en schoondochter mag ik
begeleiden als zij haar de laatste verzorging geven.
Ze wordt liefdevol door hen gewassen en krijgt de kleding aan
die met aandacht voor haar is gekozen. De sfeer is ontspannen.
Er is ruimte voor ontroering maar ook voor een lach. Met een
beetje make up lijkt ze tenslotte weer op de krachtige dame die
ze tijdens haar leven was. Als het moment gekomen is om haar
over te brengen naar het rouwcentrum rijdt één van haar
dochters met haar moeder mee in de rouwauto. Als ze mij bij de
locatie weer ziet fluistert ze zachtjes: ‘Wat is dit mooi zo!’
De volgende dag zit ik met de drie kinderen en hun
levenspartners aan tafel. Ze vertellen me over de bijzondere
vondst die ze die ochtend deden op de kamer van moeder:
een klein groen boekje.

Eén blaadje is er uit gescheurd. Op het volgende staat een ontroerende en intens
liefdevolle afscheidsrede. Ik krijg het boekje voorzichtig overhandigd en lees de
woorden van een moeder, een oma aan haar naasten.

Het ontroert me. Niet alleen de tekst, maar ook dat de familie die met me deelt.
Deze tekst zal in de dienst worden uitgesproken, besluiten de kinderen. Samen
met nog een schrijven dat ze van haar vonden: over hoe ze gewild zou hebben dat
de wereld er uit zou zien als ze dat simpelweg met een toverstokje had kunnen
bewerkstelligen. Haar woorden ademen wijsheid uit. Haar kinderen vertelden
me al eerder meer over haar. Dat ze verschillende malen met kanker streed en
dat ze een hersenbloeding kreeg. Zij waren toen nog klein en gingen voor haar
bidden en een kaarsje aansteken in de kapel. Haar zoon heeft op dat moment een
helder wit licht ervaren. Zijn moeder beleeft op exact hetzelfde moment in het
ziekenhuis een bijna-doodervaring. Hoe dat is geweest heeft ze opgeschreven,
in een groen boekje, vertelde ze ooit aan een kleindochter. Juist dat blaadje is er
niet meer. Het mysterie rondom deze ervaring nam ze met zich mee. Ons in
onwetendheid achterlatend.
DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid
samen vorm geven aan een passend afscheid.

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

Burendag 2021
Het Oranjefonds organiseert ook in 2021 weer Burendag.
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren op
de 4e zaterdag in september. In 2021 vieren we Burendag op 25 september.
Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets
goeds doen voor elkaar en de buurt.
Wij hebben als dorpshuis de Schakel ook een aanvraag gedaan en we gaan
een gezellig springkussenfestijn organiseren.
De kinderen lekker springen en glijden en de ouders onder het genot van een
kopje koffie gezellig een praatje maken. Voor de kinderen hebben we ranja.
Wij hebben diverse springkussens, een voor de kleintjes, een voor de iets
grotere kinderen en een mega springkussen van ong. 14 meter lang voor de
oudere kinderen.
Dus kom 25 september gezellig aanwaaien om even een kopje koffie te
drinken, een praatje maken, en de kids op de springkussens lekker uitleven.
25 september 2021, van 14.00 tot 16.00 uur in en rondom dorpshuis de
Schakel.
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Fair Buitenleven
Na anderhalf jaar kan het eindelijk weer! Er is weer een Fair Buitenleven. Op
zaterdag 25 september vanaf 10.00 uur bent u welkom aan de Ossesluis 8
in De Wijk voor een portie gezelligheid. Vele kraampjes met streekproducten,
lekkernijen, leuke hebbedingetjes en nog veel meer. Ook kunt u genieten van
live muziek en een op open vuur gekookte maaltijd. Er is een springkussen
voor de kleintjes. Een uitje voor de hele familie. Het terrein wordt zo ingericht dat rekening wordt gehouden met geldende Coronaregels.
Met de fair ondersteunen we ook weer een goed doel. Ditmaal is dat de
Stichting Gilles de la Tourette.
Tot ziens op de Fair!

Voorlezen voor dreumesen, peuters en kleuters
in bibliotheken De Wolden weer van start!
In september gaan de BoekStartuurtjes voor (groot)ouder en dreumes en
Voorlezen voor peuters en kleuters in de bibliotheken in De Wolden weer
van start.
Tijdens deze voorleesuurtjes staat het plezier in (voor)lezen voorop, want
wat is er fijner dan luisteren naar een gek, leuk, spannend of mooi verhaal?
Verhalen ontwikkelen het taalgevoel van jonge kinderen, breiden hun woordenschat uit en verhoogt de concentratie, zaken waar een kind een leven
lang plezier van heeft. Naast het voorlezen is er ruimte om te zingen, bewegen en knutselen.
Deelname aan de voorleesuurtjes is gratis.
Informatie over data en tijdstippen is te vinden op de websites van de bibliotheken De Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde.
Bijvoorbeeld: www.bibliotheekzuidwolde.nl/agenda
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Alleen een passend afscheid
laat
 een goed gevoel achter.






ook voor sanitair
en onderhoud CV-ketel

 









Hilco Scheper



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

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

tel:

06 125 666 69

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.
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 0341 877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

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

Ve r e n i g i n g e n e n a c t i v i t e i t e n
Korfbalvereniging Kia
Gea Zwiers: 0612178917
www.kvkia.nl
Tennisvereniging de Marke
Leo van Veldhoven: 06-49824048
www.tvdemarke.nl
Hardloopgroep Koekange
Geke Andeweg: 06-10899171
Facebook: Loopgroep Koekange
Belangenvereniging Koekange
Wilt u iets kwijt? Of heeft u tips? Of
op/aanmerkingen laat het ons weten.
Henk Koetsier: 06-21854875
Historische Vereniging
Johannes de Kleine: 0522-451580
www.historiedewijkkoekange.nl
Feestcommissie Koekange
Roselie Heuvelman: 06-27534705.0
www.koekangerfeest.nl
Speeltuinvereniging de Hommel
Wij organiseren leuke activiteiten
voor kinderen in de vakanties.
Félice Barelds: 06-30734339

Koekanger Alert groep
Christina Tijmens: 06-53606777
Pitch en Putt
Peter en Angeline Kats: 06-50201262
www.pitchenputtkoekange.nl
Voetbalvereniging Vitesse ‘63
René Brinkman: www.vitesse63.nl
of mail: jc@vitesse63.nl
Sport Allee
Gevarieerde, persoonlijke en
uitdagende bootcamptrainingen?
Annelien Laan: 0613479112
www.sportallee.com
OVK
Vereniging voor Ondernemers uit
Koekange
Jack Maat: 06-30184712
OVK.koekange@gmail.com
IJsvereniging Koekange
Carina Prent: 0522-451158
www.voorwaartskoekange.nl
Tai Chi
Chinese bewegingsvormen goed voor
lichaam en geest
Angely Kok: 06-46167044

Indien u ook graag op deze pagina vermeld wilt worden, laat het ons weten:
Belangenvereniging.koekange@gmail.com

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

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

Al jaren een begrip in de wijde omgeving
15

Agenda
8 sept. De Koegang nr. 16
10 sept. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
16 sept.	
Dialoogbijeenkomst over toekomstgerichte landbouw, Gemeenteraad
De Wolden - Noorderkanaalweg 9, Koekange - 20.00 uur
18 sept. Kaboutervoetbal Vitesse'63 - 9.00 uur
22 sept. De Koegang nr. 17
24 sept. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
24 sept. Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
25 sept. Fair Buitenleven - Ossesluis 8, de Wijk - 10.00 uur
25 sept.	Burendag; springkussenfestijn - rondom dorpshuis De Schakel - 14.0016.00 uur
28 sept. Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
2 okt. Kaboutervoetbal Vitesse'63 - 9.00 uur
6 okt. De Koegang nr. 18
1e vr. v.d maand

Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 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

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

