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De herder gaat vanwege de warmte met zijn schapen en honden 
heel vroeg de heide op.
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K e r k d i e n s t e n

Gereformeerde kerk Berghuizen   
  3 sept.  Dienst in 't Vonder
  4 sept. 9.30 uur Ds. D. van de Meulen  Amsterdam
11 sept. 9.30  uur Ds. K. Snijder uit Diever

De kerkdiensten zijn te bezoeken in de kerk. De diensten kunnen ook online meegemaakt of 
teruggekeken worden via https://koekange.protestantsekerk.net/digitale_uitzending

Protestantse Gemeente Koekange
  4 sept. 9.30 uur Ds. B. v.d. Brink-Smit De Wijk 
11 sep. 9.30 uur Ds. K. de Graaf Ruinerwold 

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
  4 sept. 11.00 uur Ds. Minnema  Balkbrug
11 sept. 11.00 uur Ds. K. Tamminga  Meppel Heilig Avondmaal

Wie maakt zijn medemens blij?
 
Iedere maandag, dinsdag en donderdag 
is het gezellig vertoeven in ’t Hof van 
Koekange, bij Welkom dagactiviteiten.
Ouderen brengen met elkaar de dag door. 
Naast ontmoeting met koffie, een warme 
maaltijd en thee, zijn er diverse activiteiten 
te doen.
Van bewegen tot een spel, van creatief tot 
ontspanning.
 
Wie komt het vrijwilligersteam versterken? 
Werktijden in overleg.
 
Vrijwilligerswerk: je doet het voor die ander 
en ook een beetje voor jezelf.
 
Tevens zijn wij op zoek naar een 
vrijwillige chauffeur op onze bus!
 
Meer weten? 
Neem contact op met Janneke Schieving
j.schieving@zzwd.nl 06 51902154 (ma-do)
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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 bont zandoogje
De laatste tijd hoor je regelmatig verhalen dat het met allerlei insecten niet goed 
gaat. Zo zijn er verschillende bijensoorten die het lastig hebben en op sommige 
locaties zijn driekwart van de insecten zelfs verdwenen. Gelukkig zijn er uitzonde-
ringen. Vanwege de klimaatveranderingen zien we vaker diersoorten uit zuidelijke-
re regionen. De koninginnepage is daarvan een goed voorbeeld. Jaren geleden zag 
je die bij uitzondering, nu zijn er zelfs rupsen van deze prachtige vlinder te vinden.
Een andere uitzondering is het bont zandoogje. Deze vlinder heeft zich de laatste 
tijd steeds verder uitgebreid in ons land. Daarnaast is het een insect die zich vanaf 
eind maart tot eind oktober (soms zelfs nog in november) laat zien. De reden dat 
het bont zandoogje zo lang rondvliegt is omdat gedurende het groeiseizoen er drie 
overlappende generaties rondvliegen.
De herkenning van het bont zandoogje is niet moeilijk. De bovenkant van de vleu-
gels is donkerbruin met op de voorvleugel meerdere geeloranje vlekken en op de 
achtervleugel drie of vier zwarte oogvlekken met een kleine witte kern. De span-
wijdte van deze vlinder is ruim vier centimeter.
Het bont zandoogje komt tegenwoordig verspreid over het hele land voor. Zolang 
er maar bomen en struiken staan. De voorkeur gaat uit naar bosranden en open 
bossen alsook tuinen en parken in een bosrijke omgeving. In een dergelijke omge-
ving zoeken ze vooral zonnige open plekjes op, zoals bospaden, kapvlakten of 
randen van bossen en struwelen. 
De voorkeur voor die open plekken heeft te maken met het territoriaal gedrag van 
het mannetje. Zo’n mannetje reageert op alles wat hij ziet. Uiteraard vlinders, maar 
ook andere grotere insecten en soms zelfs vogels. Zodra een ander mannetje het 
territorium binnenvliegt, volgt een spiraalvlucht of een horizontale achtervolging. 
De mannetjes gunnen elkaar geen rust totdat een van beide wegvliegt. Bij een 
vrouwtje dat het territorium binnenvliegt vindt een achtervolging plaats tot ze 
landt. Als het een maagdelijk vrouwtje is, begint vervolgens de paring.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Brisk walking
Brisk walking is een soort van snelwandelen waarbij je ook je armen actief inzet. 
Het tempo ligt tussen wandelen en hardlopen in en de snelheid ligt tussen de 6 tot 
9 kilometer per uur. Dit is natuurlijk afhankelijk van je basisconditie en of je een 
beginnende of een geoefende wandelaar bent.
Brisk Walking is een sport voor iedereen, ongeacht leeftijd en conditie. Het is niet 
zo blessuregevoelig als hardlopen. Het is een duursport, waarmee je jouw uithou-
dingsvermogen vergroot en de spiergroepen rond heupen, bovenbenen en billen 
kunt verstevigen. Bovendien wordt door Brisk Walking je ademhaling dieper en 
daardoor krijg je meer zuurstof in je bloed. Het verhoogt ook het gelukshormoon 
endorfine in jouw lichaam. Daarnaast is Brisk Walking goed voor hart- en bloedva-
ten, het vermindert het risico op suikerziekte en het verlaagt het cholesterolgehalte 
in je bloed. Bovendien stimuleert het de spijsvertering en kun je met Brisk Walking 
je buikvet verminderen. Met een half uur Brisk Walking kun je 200 tot 500 calorieën 
verbranden.
Volgens neuropsycholoog Erik Scherder is het ook nog eens goed voor ons brein. 
Een half uurtje per dag stevig doorstappen verbetert het geheugen, bevordert de 
creativiteit en je blijft er langer zelfstandig door. 
Na de vakantie weer een nieuwe start maken? Laagdrempelig bewegen in een 
leuke, enthousiaste en gezellige groep?
Kom dan een keer meelopen op dinsdagochtend van 9-10 uur of woensdagochtend 
van 8–9 uur. We starten vanaf Eggeweg 30.
 
Sportieve groet, Trea ten Kate, tel. 06-14758609, mail: info@vitaalpersoneel.com

Samen aan Tafel in ‘de Schakel’
Op vrijdag 30 september 2022 beginnen we weer met Samen aan Tafel aanvang 
11.30 uur. Het is altijd de laatste vrijdag van de maand.
De vakantie is dan bijna voor iedereen weer voorbij. 
Het is voor iedereen die daar belangstelling voor heeft zowel alleenstaanden als 
echtparen of geloofsovertuiging. 
Het is altijd vrijblijvend dus het verplicht u tot niets.
Denkt u dat lijkt mij ook wel wat om daar naar toe te gaan, dan moet u zich aanmel-
den bij Lutina i.v.m met het aantal dat ik moet door geven aan de Schakel. Graag 
tot de woensdag er voor, voor 18.00 uur. Dit geldt alleen als u voor het eerst komt.
De maaltijdkosten zijn €12,50 inclusief 3 gangen menu en een drankje.
U kunt zich opgeven bij Lutina Bos tel. 06-14252052. 
Heeft u verder vragen bel mij gerust.

Lutina Bos
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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.

‘In zijn jeugd woonde het gezin in een woonwagen. Door het vele
reizen was lezen en schrijven ‘er wat bij ingeschoten’. Hij dacht goed
verzekerd te zijn, maar dat blijkt niet het geval. Ik spreek met zijn
jongste zusje, een klein vrouwtje met een grote bos krullen en
indringende ogen. Ze is emotioneel en lichtelijk in paniek. Ze
benadrukt dat hij dit echt niet expres gedaan heeft. Luisteren is het
enige dat ik in eerste instantie doe. Ondertussen denk ik na en
voorzichtig begin ik met het benoemen van alternatieven. Ik leg uit
dat thuis opbaren aanzienlijk goedkoper is dan het oorspronkelijke
plan van een rouwcentrum. ‘Dat moet dan maar,’ klinkt het. Ik
begrijp dat ze even tijd nodig hebben om hun verwachtingen bij te
stellen. Er blijkt nog ruimte in een familiegraf te zijn, waardoor de
kosten beperkt kunnen blijven. Dan doe ik de suggestie om
voorafgaand aan de begrafenis thuis een samenzijn te organiseren.

 Joop

Dat spreekt hen aan: ‘Eigenlijk wel heel fijn, in zijn eigen huis, met zijn spulletjes om ons
heen.’ Tijdens de verhalen die ze me vertellen komt ook de pick-up van zijn zusje ter sprake.
Ik vraag of ze weten dat het is toegestaan om met eigen vervoer naar een begraafplaats of
crematorium gebracht te worden. ‘Mag dat écht?’ Ogen beginnen te glimmen. ‘Hij was zo
gek op die auto!’ Op de dag van het afscheid staan er kaarsen bij de entree van zijn huisje.
Familie loopt in en uit terwijl er Nederlandstalige muziek klinkt en er wordt meegezongen
rondom zijn kist. Als ik het levensverhaal wil vertellen, word ik bij mijn hand gepakt en naar
één van de stoelen met houtsnijwerk geleid: ‘Ga daar maar op staan; dan kunnen we je
beter zien!’ Aansluitend dragen zijn familieleden hem zijn huis uit. Op de door hem zo
geliefde auto wordt de kist met spanbanden goed bevestigd en met een fleeceplaid bedekt.
Zijn zusje stapt achter het stuur. Er sluit steeds een auto aan, tot we een bonte stoet
vormen. Laat in de middag komen we aan bij begraafplaats. We brengen Joop naar zijn
laatste rustplaats en als de kist gedaald is, komen zoals afgesproken de biertjes
tevoorschijn en klinkt er opnieuw zijn favoriete muziek. Zijn familie en vrienden proosten
nog éénmaal op zijn leven.

DEZE COLUMN IS GESCHREVEN OP BASIS VAN EEN WERKELIJKE GEBEURTENIS.
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Samen op stap voor meer gezondheid, vitaliteit en veerkracht
Unieke kans voor inwoners van Koekange en Koekangerveld!

Wil jij graag (preventief) werken aan je gezondheid en je vitaliteit en veerkracht 
vergroten?
Wil jij een fitter lijf, meer energie voelen en meer rust in je hoofd? 
En lukt het je maar niet om hiermee te starten of om het vol te houden?
In september/oktober starten we weer met een vitaliteitstraject in groepsverband. 
In 15 weken werken we samen aan jouw gezondheid, vitaliteit en veerkracht. 
Dit traject wordt grotendeels gesubsidieerd vanuit het Preventie- en Sportakkoord. 
Er is plek voor maximaal 8 deelnemers, wees er dus snel bij! 

Meer weten? Neem dan contact op met: 
Tineke Vasbinder, info@vitaliteit-en-veerkracht.nl, tel. 06 209 708 31  of 
Trea ten Kate, info@vitaalpersoneel.com, tel. 06 147 586 09 
                                                     

Rabo Clubsupport voor de Historische Vereniging
De Rabobank ondersteunt al vele jaren de lokale sportclubs en culturele verenigin-
gen. Als lid van onze vereniging kunt u ons ondersteunen in deze actie.
In de periode van maandag 5 september 2022 tot en met dinsdag 27 september 
2022 kunnen alle leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op hun favoriete 
vereniging. Bent u nog geen lid van de Rabobank en heeft u wel uw rekeningen bij 
de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland  meld u dan snel aan als lid. In de 
RABO app kunt u zich aanmelden onder het kopje service dan helemaal naar bene-
den scrollen naar lidmaatschap. Hier kunt u zich aanmelden. Na het aanmelden 
kunt u uw support geven aan de Historische Vereniging de Wijk-Koekange. Met uw 
steun zorgt u er voor dat de Historische Vereniging nog lang de geschiedenis van De 
Wijk-Koekange kan uitdragen.
Wij willen u hartelijk danken voor uw steun!

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

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg

onderhoud

renovatie

bestrating

tuinhout

Zomerse bloemenpracht tuin Rozebottelschool

Het is het resultaat van hard werken door groep 6-7-8 in de meimaand met eerst 
alle tuinoppervlak helemaal onkruidvrij te maken en daarna het inzaaien van heel 
veel Coop bloemenzaadjes uit hun spaaractie. En het ging dit jaar goed nadat vorig 
jaar de moestuin werd vernield.
 

Vriendelijke groet, Wout - Sportlaan 19



8

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
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Bingo in De Schakel (achterste zaal)

De vakantie is bijna weer voorbij, daarom beginnen we weer op 2 september 
aanvang 14.00 uur. Heeft u er al eens over nagedacht o dat is wel wat voor mij. Kom 
gerust een keer om te proberen, u bent van harte welkom. Het is er altijd gezellig. 
Kosten zijn 3,50 euro exclusief koffie of thee.
Voor vragen kunt u bellen met: 
Hennie Benning 0522-452910 of Lutina Bos 06-14252052.

KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

Langedijk 7  |  7958 PJ Koekange  |  0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl  |  www.studiosannebeautyhair.nl
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Vanaf morgen is de “R” weer in de maand
Vroeger bij ons thuis betekende dat: weer hemdjes aan en weer beginnen met 
levertraan. 
De zomer gaat voorbij en de herfst staat weer voor de deur…. het ritme van de 
seizoenen. Na 2,5 jaar geleefd te hebben met vele gevolgen van een virus, lijkt alles 
weer teruggekeerd naar “normaal”.
Maar….  er bestaat een idealistisch plan, een agenda, geschreven door het World 
Economic Forum (WEF) voor de periode 2020 tot 2030.
Over de hele wereld, dus niet alleen in Nederland, wordt dit plan nu uitgerold.
De reden dat overheden onlogische beslissingen lijken te maken, is dat ze de plan-
nen van het WEF als uitgangspunt voor hun beleid hebben aanvaard.
Het is dus logisch dat de regering de gewone mens niet meer kan zien, omdat zij 
gefocust zijn om het grootse plan van het WEF ten uitvoer te brengen.
Het streven van het WEF en zijn volgers is, om een centrale wereldlijke macht te 
installeren, die de rest van de wereld met behulp van moderne technieken totaal 
gaat aansturen.
Wij als gewone mensen worden verplicht om ons te voegen naar de plannen van 
een relatief kleine groepering.
Het plan is, dat de inspraak van burgers in het algemeen, helemaal zal komen te 
vervallen.
Gaan wij “dit” als zoete koek slikken? Zolang mensen geen tegenstand bieden, 
zullen “zij” er in slagen hun plannen ten uitvoer te brengen.
Iedere Nederlander zou een voorbeeld kunnen nemen aan onze boeren! Zij strijden 
voor hun eigen voortbestaan en voor onze natuurlijke voedselvoorzieningen.
Ik kan en wil niet geloven dat mensen niet voelen of zien dat er tegenwoordig veel 
zaken spelen, die alles behalve eerlijk, open en oprecht zijn. 
De grootste kunst op dit moment is, vooral niemand te geloven, maar zelf onder-
zoek te doen ‘waar’ bepaalde maatregelen mogelijk toe kunnen leiden. Bijna 
geen enkele bron van nieuws is meer objectief, open en eerlijk en dat brengt veel 
mensen in verwarring.
In het leven gebeurt het wel vaker, dat als we iets of iemand vertrouwen, dat we 
door onze onoplettendheid het schip in gaan. Wie kent dat soort verhalen niet?
Het is wijs om ons kritisch op te blijven stellen en er rekening mee te houden dat 
we veel dingen moeilijk op hun juistheid kunnen controleren. Het is evenzo wijs om 
je eigen grenzen te kennen en je door niemand je persoonlijke mening af te laten 
nemen.
In een gezonde samenleving zijn een veelvoud van meningen en visies normaal en 
daar hoeven we elkaar niet om te bestrijden. Maar laten we samen wel waakzaam 
blijven als overheden en/of organisaties ons hun plannen in de maag willen split-
sen…. niet ter verbetering van een fijne samenleving, maar vanwege het doorvoe-
ren van plannen die grote gevolgen voor ons allemaal kunnen hebben.

Rena
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Excursie naar het Vechtdal 
Op zaterdag 3 september gaat 
Natuur-vereniging Zuidwolde op 
excursie naar het Vechtdal. Onder 
leiding van Edwin de Weerd  -zo 
ongeveer de beste natuurkenner 
die we in onze vereniging hebben- 
bezoeken we een onbekend deel 
van dat Vechtdal. In dat deel van 
het  Vechtdal wisselen stukken bos 
en oude zandstuifruggen elkaar af 
langs de oever van de rivier. Er is een gevarieerde begroeiing die mede in stand 
wordt gehouden door begrazing met koeien. 
Landschappelijk is het een schitterend gebied, hier en daar afgewisseld met 
ouderwets productiebos. Er zijn verschillende natuurherstelprojecten uitgevoerd. 
Er is een bijzondere plantengroei met veel soorten insecten en o.a. kans op de 
Sleedoornpage. Wellicht zien we de IJsvogel of een late Grauwe klauwier. Ook 
zouden we de eerste paddenstoelen kunnen zien, waarom het gebied zo beroemd 
is. Het wordt een mooie tocht. We vertrekken samen om 9.00 uur vanaf parkeerter-
rein bij Tonckenshuys. Verwachting is dat we uiterlijk 16 uur weer terug zijn. Advies 
is om zelf brood mee te nemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Aanmelden 
vooraf via info@natuurverenigingzuidwolde.nl.

Speeltuinvereniging De Hommel - Koekange   
  
Hallo Hommels!  

Eindelijk is het zo ver! De nieuwe speeltuin is bijna klaar!
De laatste werkzaamheden worden nog uitgevoerd en daarna kan er weer volop 
gespeeld worden in de speeltuin.
Om dit te vieren willen wij jullie graag uitnodigen voor de opening van de speeltuin 
op zaterdag 10 september om 13.30 uur.  We beginnen met een kleine officiële 
opening en vervolgens kun je meedoen aan de enige echte De hommel obstacle / 
funrun door Koekange. Groot of klein, wel of geen lid van de speeltuinvereniging, 
alle kinderen tot 15 jaar mogen meedoen! Het is wel handig om sportieve kleren 
aan te doen die vies mogen worden.

Zien we jou zaterdag 10 september om 13.30 uur bij de speeltuin? 
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NK Maaien met de Zeis deze zomer bij Landschap Overijssel
3 september 11.00 - 17.00 uur, Landgoed de Horte in Dalfsen

Op zaterdag 3 september vindt 
het NK Maaien met de zeis plaats 
op landgoed de Horte in Dalfsen. 
Vanwege ons 90-jarig jubileum 
zijn wij dit jaar gastheer van het 
evenement. Publiek is van harte 
welkom! Als beschermheer van 
ons jubileumjaar is ook Andries 
Heidema, Commissaris van de 
Koning, aanwezig. Hij verzorgt 
de uitreiking van de gouden 
strekel.

Oud ambacht, duurzaam en CO2-neutraal
Het maaien met de zeis is een oud ambacht. Maar ook in het moderne natuurbe-
heer bewijst de zeis goede diensten. Je kunt er heel gericht mee maaien en het 
maaisel kan goed afgevoerd worden. Bovendien is maaien met de zeis duurzaam 
en CO2-neutraal.

Programma
Het NK Maaien met de zeis start om 11.00 uur met maaidemonstraties. Wil je het 
maaien met de zeis zelf proberen? Dat kan! Deskundige begeleiders helpen je op 
weg. De benodigde zeisen zijn aanwezig, evenals een smid met een smeedkar om 
de bladen onder de juiste hoek aan de steel te zetten. Dus, ligt er thuis nog een zeis 
die niet helemaal lekker maait, breng hem gerust mee. In de middag strijden de 
teams tegen elkaar. Voorafgaand aan de wedstrijd worden de bladen vol aandacht 
en liefde gehaard en gestrekeld, een absolute noodzaak om het gras met regelma-
tige halen af te kunnen snijden en geen sprietje te laten staan. De finales starten 
rond 15.30 uur. Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats door Andries Heidema, 
Commissaris van de Koning.

Meedoen?
16 teams uit verschillende provincies strijden om het kampioenschap. Naast deze 
16 worden op de dag zelf nog 2 gelegenheidsteams van ervaren maaiers samenge-
steld. Dus, ben je bedreven in het maaien? Kom op 3 september naar Dalfsen en 
meld je aan voor de strijd! 

Kijk voor alle jubileumactiviteiten op www.landschapoverijssel.nl/90jaar
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- 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

Roelof
H O V E N I E R
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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

Spaaractie COOP - 
Historische vereniging De Wijk-Koekange
De COOP supermarkten in De Wijk en Koekange 
hebben in samenwerking met de Historische vereni-
ging De Wijk-Koekange een spaaractie ontwikkeld voor het najaar 2022.
De spaaractie loopt van 10 september 2022 tot en met 20 november 2022. U kunt 
tijdens deze periode een spaarboek verkrijgen bij de COOP supermarkt en deze 
vullen met historische plaatjes in voornoemde periode. Het zijn allemaal verschil-
lende thema’s die voor dit plakboek gebruikt zijn. 
Een paar voorbeelden van thema’s zijn: 
· Rederijkerskamer
· Scholen
· Vervoer over de weg

· Boerenleven
· Het ontstaan van Koekange
· Het ontstaan van de Wijk

In totaal zijn er 20 thema’s waarvoor u de historische plaatjes kunt sparen.

Kortom, ga met zijn allen in de genoemde periode zoveel als mogelijk uw boodschap-
pen bij de COOP supermarkten in Koekange en De Wijk doen en spaar daarmee 
voor de historische plaatjes waarmee het prachtige plakboek gevuld kan worden. 
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Start klaverjascompetitie
Op vrijdag 2 september 2022 begint er een nieuwe klaverjascompetitie.
Dat houdt in dat er 17 kaartavonden zijn, en jouw score van de beste 10 avonden 
tellen mee voor de competitie. Het is dus geen probleem als je er alle keren niet bij 
kunt zijn. Het is overigens niet verplicht om aan de competitie mee te doen. Als je 
een paar keer wilt komen kaarten ben je natuurlijk ook van harte welkom. 
We kaarten op de week op vrijdagavond in dorpshuis de Schakel. We beginnen om 
20.00 uur en spelen om mooie vleesprijzen. De inleg is 4 euro per avond.
Als er hierover nog vragen zijn, dan horen we dat graag.

Groet,
Gerdine, 06 81471610

Namens het klaverjasteam

KV KIA Giga Speelfestijn
Zaterdag 3 september a.s. van 10.00 tot 12.00 uur organiseert KV KIA het Giga 
Speelfestijn. Het belooft weer een leuke sportieve ochtend te worden.
Kinderen van 3 t/m 12 jaar zijn van harte welkom op het sportveld van KV KIA aan 
de Sportlaan 41 te Koekange.
Heel graag tot dan! Sportieve groet, 

KV KIA

Waar blijven de palen??? 
Na het paalzitten in 2012 en 2017 is het nu wachten op de aankondiging voor 2022? 
Of staat Koekange nou voor paal omdat de 5-jaarlijkse editie deze keer niet op de 
dorpsagenda staat? Best wel jammer hoor!    

Paalzitters in 2017 van 25 t/m 27 augustus  

Vriendelijk groet, buurman Wout / Sportlaan 19    
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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: Sportlaan 14, 7958 SM  Koekange, tel. 451511
c.b.s. Joh. Frisoschool: Pr. Christinalaan 8, 7958 SK  Koekange, tel. 451384

Koekanger
Dwarsdijk 5
Koekange

zonne-energie

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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Agenda
31 aug. De Koegang nr. 16
  2 sept. Bingo - De Schakel - 14.00 uur
  2 sept.  Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
  3 sept.  Excursie Vechtdal; Natuurvereniging Zuidwolde - vertrek vanaf Tonckenshuys 

9.00 uur
  3 sept.   KV KIA Giga Speelfestijn - Sportlaan 41, Koekange - 10.00-12.00 uur
  3 sept. NK Maaien met de Zeis - Landgoed de Horte, Dalfsen - vanaf 11.00 uur
  6 sept. Start klaverjascompetitie Berghuizen - 20.00 uur
10 sept. Opening nieuwe speeltuin - 13.30 uur
14 sept. De Koegang nr. 17
16 sept. Klaverjascompetitie - De Schakel - 20.00 uur
27 sept. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
28 sept. De Koegang nr. 18
30 sept. Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur 

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 14 september 2022
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 8 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

Elke dinsdagavond Training Loopgroep Koekange - 19.30 uur 
1e vr. v.d maand Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur

Gevonden 
Hoek Oshaarseweg-Eggeweg: zwart T-shirt, maat S met groene opdruk ANTONY 
MORATO, af te halen bij buurman Wout, Sportlaan 19, dagelijks na 18 uur

Te koop,  gevonden e.d.

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: 
Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender  e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e   2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven 
(kwart pagina e 28,13 / halve pagina e 49,49)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341  8777 78 t.n.v. Drukkerij Kleen.



Coop Scherff
Koekange

WAARDEBON
Vanaf zaterdag 10 september ontvangt u tegen inlevering 

van deze waardebon bij Coop Scherff Koekange en bij Coop 
Dunnink De Wijk het unieke verzamelalbum “De Wijk-Koekange, 

Een verzamelalbum vol geschiedenis” helemaal gratis!

Vanaf 10 september ontvangt u ook
bij elke €10,- aan boodschappen
een GRATIS zakje plaatjes om 
in dit fantastische album 
te plakken!

Verzamel ze allemaal!


