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De sterkste man/vrouwcompetitie, gewonnen door Bertro en Afanja
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Koekange

Pitch&Putt Golf Koekange
T: 0522 - 45 20 59
E: koekange@pitch-putt.nl
I: www.pitch-putt.nl

Het golfspel
voor iedereen!
Kijk op www.pitch-putt.nl

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Koekange
28 juni
9.30 uur
Ds. G. Naber
Ruinen
5 juli
9.30 uur
Ds. H.E.J. de Graaf		
12 juli
9.30 uur
Ds. L.J. Oomkes
Meppel
19 juli
9.30 uur
Ds. B. v/d Brink-Smit De Wijk
26 juli
9.30 uur
Drs. B. Wiegman
Assen

HA

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
28 juni HA 11.00 uur Ds. Sollie
Meppel
15.30 uur Ds. Werkman
Hardenberg
5 juli
11.00 uur Ds. Sollie
Meppel
15.30 uur Ds. Beekhuis
Hoogeveen
12 juli
11.00 uur Leesdienst
15.30 uur Ds. Hidding
Bunschoten
19 juli
11.00 uur Ds. v. Rijswijk
15.30 uur Ds. Boersma
Zwolle
26 juli
11.00 uur Ds. v. Rijswijk
15.30 uur Ds. Meijer
Meppel
Gereformeerde kerk, Berghuizen
28 juni
9.30 uur
Ds. J.W. Muis		
5 juli
9.30 uur
Dhr. J.P.E. Breure
Harderwijk
12 juli
9.30 uur
Ds. B.H. Steenwijk
Nijkerk
19 juli
9.30 uur
Mw. Ds. P.L. Hellinga Zwolle
26 juli
9.30 uur
Ds. L.J. Oomkes
Meppel

Let op!
Dit is de laatste Koegang voor de zomerstop.
De volgende Koegang verschijnt op 29 juli.
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Avondmaal

Laatvlieger

Vleermuizen staan niet vaak in de schijnwerper. Komt deels door hun gedrag
en uiterlijk. Zo komen ze pas tegen de schemering tevoorschijn, maken vaak
vreemde vliegbewegingen en zijn bij het ochtendgloren al weer verdwenen.
Kleurrijk zijn ze ook niet, bruin en zwart voeren bij vrijwel alle vleermuissoorten de boventoon. Trouwens kleuren hebben totaal geen zin voor deze
dieren met hun nachtelijke levenswijze. Bovendien bestaan er van oudsher
veel mythes over vleermuizen, dus dat verklaart deels waarom ze niet zo
populair zijn.
In Nederland komen er ongeveer twintig vleermuissoorten voor, waarvan in
Drenthe een stuk of tien. Als je op een mooie zomeravond nog wat langer in
je tuin zit, is de kans groot dat je een of meerdere vleermuizen ziet overvliegen. Maar om welke soorten gaat het dan? In steden en dorpen zijn er twee
soorten die daar regelmatig voorkomen. Dat is de gewone dwergvleermuis
en de laatvlieger. Beiden gebruiken namelijk gebouwen voor hun verblijf
overdag. Dat kan achter een windveer zijn of in een spouwmuur, zolang het
maar een donkere plek is.
De gewone dwergvleermuis is het meest algemeen en, zoals zijn naam al
doet vermoeden, de kleinste soort. Ter grootte van een kool- of pimpelmees.
Deze komt ook als eerste tevoorschijn, want de laatvlieger, zoals zijn naam
al doet vermoeden, komt wat later ter tonele. De laatvlieger is tevens een
van de grootste vleermuizen in Nederland, ongeveer de grootte van een
merel.
De laatvlieger heeft een tweekleurige vacht, donkerbruin op de rug en lichtbruin op de buik. Zijn gewicht zit tussen de 15 en 35 gram. De vleugels zijn
relatief lang en breed met een spanwijdte van ongeveer 35 cm. Gezicht, oren
en vlieghuid zijn zwartbruin. De oren zijn relatief klein met vijf opvallende
plooien. Verder heeft hij een korte staartje, die buiten de vlieghuid aan zijn
achterzijde uitsteekt. Zijn jaaggebied is zeer variabel, van graslanden tot
tuinen en parken. Soms vliegt hij rond brandende lantaarnpalen. Zijn voedsel
bestaat uitsluitend uit insecten, dus je hoeft absoluut niet bang te zijn dat hij
je bijt. Vampiervleermuizen heb je namelijk alleen in Zuid-Amerika.
Paul Mentink

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

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip
in de wijde omgeving
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08:00-12:00 uur
13:00-18:00 uur
Vrijdag
08:00-12:00 uur
13:00-21:00 uur
Zaterdag
08:00-17:00 uur

De kapsalon is gesloten van 6 t/m 9 juli
en van 24 juli t/m 7 aug. Maak tijdig een
afspraak om teleurstelling te voorkomen.

20% KORTING

op alle verzorgings- en stylingsproducten
Openingstijden:
Maandag- vrijdag , ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond
Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13
www.kapsalongejanca.nl

Aandacht geeft kwaliteit

Jaarmarkt
Op de jaarmarkt hield de Belangenvereniging een prijsvraag: Hoeveel leden
heeft de Belangenvereniging Koekange e.o? Het juiste aantal leden is 447.
Leslie Rutten was er met 454 leden het dichtste bij. Leslie heeft hiermee een
Irischeque ter waarde van € 25,- gewonnen.
Belangenvereniging Koekange e.o.  

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

Hugo Veldman en Peter Pruntel

T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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Koffie- en Theepottenmuseum
open voor bezichtiging, voor bezoek

Liefst op afspraak.

Weerwilleweg 14, Koekange, tel. 0522 45 14 60

€ 964,79 voor de Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting heeft in de collecteweek van 18 t/m 23 mei
2015 in Koekange € 964,79 opgehaald. De Maag Lever Darm Stichting zet
zich op meerdere fronten in voor maag, lever en darmpatienten. Zij financiert wetenschappelijke onderzoek naar maag-, lever- en darmaandoeningen.
Het werk van de Maag Lever Darm Stichting wordt mogelijk gemaakt door
giften. De collecte is een belangrijke inkomstenbron. Ik wil dan ook alle collectanten en gulle gevers bedanken voor de inzet en de geleverde bijdrage.
Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage storten op
NL03RABO0380430800 t.n.v. De Maag Lever Darm Stichting te Nieuwegein.
Fam. Veen

VAATWASSER STUK?
Wij repareren alle gerenommeerde merken

Party service
H. Koetsier
Dorpsstraat 26 Koekange T 0522-451331

www.sparkoekange.nl
WAT JE
DICHTBIJ HAALT,
IS LEKKER.
Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

BEL DIRECT

0522 - 252654
Hagedoorn Electro World Meppel
Keizersgracht 27
7941 KB Meppel
ELECTROWORLD.NL

Voor barbecue, warm of koud
buffet, partytenten, servies,
tapinstallatie
ALLES OP HET GEBIED
VAN THUIS SERVICE,
VOOR ELK FEESTJE
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Historische Vereniging de Wijk-Koekange
Uislag quiz: Kent u deze woorden nog?
Wat is een bouwmannegien
Hij/zij hef de blekens
Wat is kribben?
Eerns
Wat bint snipsnaoren?
Een pullerikke is
Wat is een beune?
Seins
Wat is achterneers?
Hij loopt bars, hij loopt

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

kwikstaartje
mazelen
ruzie maken
ernst
snuisterijen
rek voor melkbussen
houten vloer
soms
achterstevoren
blootvoets/loopt op blote voeten

Eerste prijs: Mevrouw R. Hendriks, Ruinerwold
Tweede prijs: Mevrouw M. de Weerd-Waninge, Koekange

Uw Eigen Drogist

Jeannette

Drogisterij-Parfumerie-Verfspeciaalzaak
Dorpsstraat 33

Koekange

Tel. 0522-451252

Stuntverkoop
26 en 27 juni

70% KORTING
gehele assortiment
geopend van 10.00 uur - 16.00 uur
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Beleef het Struunpad
Natuurvereniging Zuidwolde organiseert op zondag 28 juni een excursie
naar het Struunpad in het Koekangerveld. Deze in 2012 geopende wandelroute is een echt ontdekkingspad waar veel te beleven valt aan landschap
en planten, waaronder veel inheemse (zeer) zeldzame soorten. Ook voor
kinderen zijn er onderweg leuke dingen te ontdekken en objecten om mee
te spelen.
Ruurd en Dyke van Donkelaar wonen in het gebied en zijn die middag gastheer en gastvrouw en gids. Het vertrek naar Koekangerveld is om 13.00
uur vanaf de parkeerplaats bij het Tonckenshuys in Zuidwolde. Deelname is
gratis.
Meer informatie op www.natuurverenigingzuidwolde.nl en volg onze Facebookpagina.

Zomerzangavond te Berghuizen
Op zondagavond 28 juni wordt er een zomerzangavond gehouden in de
Gereformeerde kerk te Berghuizen.
Deze avond is een initiatief van de werkgroep Kerk in Actie van de gezamenlijke kerken te Ruinerwold: De Hervormde gemeente van Blijdenstein, de
Kapel gemeente en de Gereformeerde kerk te Berghuizen.
Het project wat dit jaar door Kerk in Actie wordt ondersteund is:
“Voedselzekerheid in Uganda”. Kijk voor informatie over dit en andere projecten op: www.kerkinactie.nl/projecten
Adres kerk: Berghuizen 20, 7961 LT te Ruinerwold. Aanvang: 19.00 uur
Organist: AlbertJacob Hogeveen. Leiding: ds. Roel Kloosterziel
Toegang vrij, collecte bestemd voor het project.

Annerie
KREMER
uitvaartzorg
Noordeinde 9

HET AFSCHEIDSHUIS
Meppel

7941 AS Meppel

T 0522 24 50 21

info@kremeruitvaartzorg.nl

www.kremeruitvaartzorg.nl
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Uw installateur op het gebied van:
Uw installateur op het gebied van:

gas water elektra
gas water elektra
verwarming
airco
verwarming
airco
zink- en koperwerk
zink- en koperwerk
EPDM
EPDM dakbedekking
dakbedekking
duurzame
energie
duurzame
energie

• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Automatische
transmissie spoelen

n kijkje op
Neem eens ee
voor een
onze website
occasions!
groot aantal
Weerwilleweg 1
info@garage-gritter.nl

Koekange
T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

Maak voor de vakantie tijdig uw afspraak
om teleurstellingen te voorkomen,
want De Kapsalon heeft vakantie week 31/32.
Graag zien we u dan weer na de vakantie
op 12 augustus.

Info staat ook op 	
  
8

Bedankt
Hartelijk bedankt voor de belangstelling tijdens mijn verblijf in ziekenhuis
Bethesda, Weidesteyn en nu ik weer thuis ben.
Groeten, Roelie Geerts

Pleinfeest o.b.s. De Rozebottel
Op vrijdag 5 juni was
het groot feest op De
Rozebottel. De feestelijke ouderavond, mogelijk
gemaakt door het team en
de oudervereniging, werd
dit schooljaar buiten op het
plein gevierd. We hebben
nu een prachtig podium op
het plein waarvan we dan
ook goed gebruik hebben
gemaakt.
Dit jaar stond de feestelijke ouderavond in het teken van ‘Circus’. In de week
van 5 juni hebben alle groepen een workshop gehad van Marie Tiggelman
van circus Okidoki. In een zeer korte tijd heeft zij de leerlingen allerlei acts
geleerd die we in de loop van de week nog konden oefenen en perfectioneren. Er waren clowns, acro-gym, éénwielers, diabolo’s, hoepels, balanceeracts en noem maar op. Iedereen heeft een bijdrage geleverd en de ouders en
belangstellenden hebben genoten van geweldige voorstellingen. Het publiek
zat ademloos te kijken. De leerlingen van De Rozebottel hebben hun talenten
laten zien!
Verder was er ook nog een grote
verloting, een rad van fortuin
en een suikerspinnenkraam.
Natuurlijk kwam ook de innerlijke mens goed tot zijn recht. Het
weer was fantastisch en we kunnen met trots terugkijken op een
zeer geslaagde avond!
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Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

D O R P S S T R A AT 6 3
7958 RM KOEKANGE
TEL. 0522-451406

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

W W W. K A P S A L O N A N N E K E . N L
INFO@KAPSALONANNEKE.NL

  

  
  

EMS Handel & Verhuur

EMS
Handel
& Verhuur
EMS
Handel
& Verhuur
EMS
Handel
& Verhuur



Mobiele badkamer
Bouwmachines
Mobiele
badkamer
Bouwmachines
Mobiele
badkamer
Bouwmachines



Aanhangwagens
Kloofmachines



Aanhangwagens
Kloofmachines
Aanhangwagens
Bouwverlichting Kloofmachines
Aggregaten


  
  

  

Bouwverlichting
BouwverlichtingAggregaten
Aggregaten
Een feestje?

Wij verhuren ook:
- Partytenten
- Lichtmasten
- Dranghekken
(sta)tafels
en banken
Voor het huren of- kopen
van machines
kunt u
  
met ons opnemen via onderstaande
   contact
- Terrasheaters
gegevens:
   Voor het huren of-kopen
van machines kunt u
Voor
het huren
ofToiletwagens
kopen van machines kunt u
Christiaan
Ems
contact
metDwarsdijk
ons opnemen
via onderstaande
Koekanger
59
Voor
het
huren
of kopen
van machines kunt u
contact
ons opnemen
via onderstaande
7958 SR met
Koekange
gegevens:
Voor
informatie
kunt u contact
opnemen
Tel.: 06met
212 ons
187 58
contact
opnemen via onderstaande
gegevens:
met ons via onderstaande gegevens.
Kijk op www.emshandelenverhuur.nl
gegevens:
voorzijn
meeruEms
informatie!
Christiaan
Wij
graag van dienst!
Koekanger Dwarsdijk
59 , 7958 SR Koekange
Christiaan
Ems
Christiaan
Tel.: 06 212Ems
187
58
Koekanger
Dwarsdijk
59 , 7958 SR Koekange
Koekanger Dwarsdijk 59 , 7958 SR Koekange
Tel.: 06 212 187 58
Kijk op
Tel.:
06www.emshandelenverhuur.nl
212 187 58
voor meer informatie!

Kijk op www.emshandelenverhuur.nl
Kijk op www.emshandelenverhuur.nl
voor meer informatie!
voor meer informatie!
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Klus- en Timmerbedrijf

Kwant

Aanbouw, Verbouw, Tegelwerk,
Badkamers, Stucadoorwerk,
Timmerwerk, Bestrating
06 - 28 79 38 86
06 - 51 64 88 35

Gratis tuinadvies en lezing tijdens BouWoon spreekuur

Voor iedereen die niet weet waar te beginnen bij het veranderen van de tuin,
houdt tuinontwerper Marrion Hoogenboom op vrijdagmiddag 26 juni een
gratis lezing en spreekuur over de 10 grootste valkuilen bij het aanleggen
van de tuin. Daarnaast kan iedereen met bouw- en woonvragen terecht bij de
overige leden van het BouWoon team. Ze zijn hiervoor tussen 16.00 en 19.00
uur te gast bij Roodbergen en Wilts aan het Zuideinde in Meppel.
Valkuilen - Voor veel mensen is de tuin zowel een lust als een last. Bij het
aanleggen maken ze vaak beginnersfouten zodat het ergeren in plaats van
genieten wordt. En dat is jammer, want met een paar simpele aanpassingen wordt de tuin weer een fijne plek. Tijdens het BouWoon spreekuur op
vrijdagmiddag 26 juni kan iedereen met tuinvragen tussen 16.00 en 19.00
uur terecht bij tuinontwerper Marrion Hoogenboom. De lezing over de 10
grootste valkuilen bij het aanleggen van de tuin begint om 17.30 uur en
duurt ongeveer een half uur. Na afloop kan men het bijbehorende e-boek
aanvragen of zich met korting inschrijven voor een workshop.
Aanmelden - Als men zeker wil zijn van een plekje, kan men zich vast aanmelden via www.bouwoon.nl of www.ontwerpvantuinen.nl
Meer specialisten - Ook andere leden van het BouWoon team zijn die
vrijdagmiddag aanwezig, zodat alle vragen op het gebied van bouwen en
wonen beantwoord kunnen worden. Iedere vierde vrijdag van de maand is
er een gratis spreekuur van BouWoon bij Roodbergen en Wilts verlichting
aan het Zuideinde in Meppel. Tussen 16.00 en 19.00 uur zijn er dan o.a. een
jurist, notaris, interieurstylist, aannemer, verlichtingsadviseur, dakenspecialist, zonne-energie en interieurinrichter aanwezig.
BouWoon - Bouwoon is ontstaan uit een behoefte aan het gezamenlijk
bereiken en bedienen van de (zakelijke) consument. Doel is de particuliere
en zakelijke consument te informeren en begeleiden in de wirwar aan aanbieders op het gebied van bouwen en wonen. Alle specialisten op het gebied
van bouwen en wonen vindt men binnen één zorgvuldig samengesteld
bouwteam.

Actium tekent intentieverklaring voor glasvezel in De Wolden

Woningcorporatie Actium tekent op donderdag 2 juli een intentieverklaring voor glasvezel bij al haar woningen in De Wolden. De gemeente heeft
de woningcorporatie uitgenodigd aan te sluiten bij het bewonersinitiatief
Glasvezel De Wolden. Elles Dost, directeur Actium “We vinden het een mooi
initiatief en willen snel internet ook mogelijk maken voor de bewoners van
onze woningen.”
Wethouder Jan ten Kate, met onder meer economie in zijn portefeuille,
benadrukt het belang van glasvezel in De Wolden. “Snel internet is een must
voor een goede bedrijfsvoering. Het biedt kansen voor ondernemers en is
goed voor de recreatie. Daarnaast is het belangrijk voor de leefbaarheid in
De Wolden. Ik waardeer het enorm dat een woningcorporatie zoals Actium
achter het initiatief staat en een intentieverklaring wil tekenen.”
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STICHTING DORPSHUIS
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Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange

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

Strobaal’nconcert groot succes
Boeren, burgers en buitenlui; iedereen was
uitgelopen voor het Strobaal’n concert
van muziekvereniging De Bergklanken.
De sfeervol aangeklede schuur bij Huize
Welgelegen in Koekange zat tot de laatste strobaal vol. Het afwisselende programma werd in stijl (met rode zakdoek)
gebracht. Een kleine greep: de blokfluitgroep bracht toepasselijk ‘De verliefde
stieros’. De blazersleerlingen speelden ‘Jolly old Nick’. De slagwerkleerlingen drumden ‘Stamper’ en het BBB-orkest (Beginnende Blazers Bergklanken)
deed het thema eer aan met ‘Farmhouse Rock’. Kortom: alle muzikanten in
opleiding, van jong tot oud, van een paar maanden les tot studerend voor
D-diploma, droegen een steentje bij aan deze fantastische zondagmiddag.
Lijkt het jou ook leuk om op een instrument te spelen?
Na de zomervakantie starten we weer met een nieuwe blokfluitgroep! Ook
kun je op een blaasinstrument of slagwerkinstrument leren spelen bij De
Bergklanken. Voor vragen of aanmelden kun je terecht bij Emiek Kasimier
06-312 41 815 of emiek@kasimier.nl.
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Start uitzet kunststofcontainer in De Wolden
Maandag 22 juni is De Wolden gestart met het uitzetten van de kunststofcontainer. Het uitzetten duurt tot en met vrijdag 3 juli, in totaal worden circa
9.100 containers uitgezet. Vanaf juli worden de nieuwe containers geleegd.
De afvalkalender voor de kunststofcontainer wordt komende week huis-aanhuis verspreid met de Wolder Courant. De inzameldagen voor de containers
voor gft-afval en restafval blijven gelijk.
Ruim 95 procent van de huishoudens in De Wolden gaat meedoen aan de
gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval, blikjes en drankenkartons. Het gaat om verpakkingen voor zuivel, sap en frisdrank, maar ook voor
wijn en saus. De container is donkergrijs met een oranje deksel en net zo
groot als de andere containers.
Waarom afval scheiden werkt
Ongeveer 65% van het afval in De Wolden wordt gescheiden ingeleverd. In
2020 wil de gemeente graag naar: 75% van het afval gescheiden inleveren.
Grondstoffen worden steeds schaarser. Herbruikbaar afval kan weer als
grondstof dienen voor nieuwe producten. Het apart ingezamelde plastic
wordt bijvoorbeeld verwerkt tot granulaatkorrels. Hiervan kunnen nieuwe
producten als speelgoed, tennisballen, frisdrankflessen en nieuwe verpakkingen gemaakt worden. Hergebruik van afval levert ook een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot. Alles wat hergebruikt kan worden,
hoeft immers niet verbrand te worden.
Deze week bij uw warme marktbakker

10 roomboter pencees
Ontbijtkoek
Oude wijven koek

Roelof
HOVENIER

nu

395

per stuk

150

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Voor aluinzorg
uw t

Roelof Westert
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP Koekange
Mobiel 06-44167477
www.hovenierroelofwestert.nl
op de minimarkt in Koekange
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“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben
uitvaartverzorger voor Yarden in Meppel
en omstreken. Uit ervaring weet ik dat een
betekenisvolle manier van afscheid nemen
helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun
en inspireer ik u bij het organiseren van een
begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op
0522 251939.

Hoveniersbedrijf
Sander Meekhof
Voor uw tuinaanleg, onderhoud,
renovatie, bestratingen en
kunstgras.
Het plaatsen van tuinhuisjes,
schuttingen, vlonders en pergola’s

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277
0522-472442

Yarden Uitvaartzorg Reestdal.
Wilt u een overlijden melden? Bel dan
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

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. 451308.
Mededeling:
KSV Koekange biedt de mogelijkheid om klootschietspullen te
huren. Tevens verhuren we ook een
partytent, afm. 5 x 8 meter.
Inlichtingen te verkrijgen bij Annie
Dekker, tel.: 45 13 12

Duofiets
Wilt u ook graag fietsen maar lukt
dat niet meer alleen? Gebruik dan de
duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers
die met u willen fietsen.
Wilt u de fiets bespreken, bel dan tussen 17.00 en 19.00 uur met Trea ten
Kate, tel.: 451829 of 06-14758609.
Veel fietsplezier!

Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
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Informatie
Alarmnummer:
112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112
Huisartsenpraktijk Koekange
Meidoorn 16-15, Koekange		
Telefoon
www.koekange.praktijkinfo.nl
Fax:
apotheekkoekange@kpnmail.nl

0522-451236
0522-451103

Openingstijden apotheek
8.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur. Koffiepauze 10.15-10.30 uur.
Als u herhaalmedicijnen voor 15 uur bestelt, staat het de eerstvolgende
werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar.
Afspraak maken voor het spreekuur: 8.00-10.00 uur
De mogelijkheid bestaat om de medicatie op dinsdag en vrijdag te laten
bezorgen. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. U dient wel thuis
te zijn tussen 14.00 en 16.00 uur.
Telefonisch spreekuur:
Voor het telefonisch spreekuur kunt u een afspraak maken bij de assistente.
U wordt dan op een afgesproken tijd teruggebeld.
Stichting Kleine Nodenhulp Maaltijdvoorziening
Koekange R. Kraal tel. 0522-451224 - De Wijk R. Klomp tel. 0522-442964
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.
Peuterspeelzaal Meidoorn
Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
tel: 0522-452531. Peuterspeelzaal: opgave vanaf
1½ jaar bij Wietje Nijmeyer tel: 0522-452531
Kinderdagverblijf Meidoorn
Hof van Koekange, Meidoorn 16-12
Kinderdag- en buitenschoolse opvang van 0-12 jaar.
Meer info 038 4214521 of www.doomijn.nl
o.b.s. De Rozebottel:
Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel: 451511
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384
c.b.s. Joh. Frisoschool:
c.b.s. Harm Vonckschool: Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold, tel.: 451483
Politie de Wolden:

0900-8844 (Geen spoed)

www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders
Informatie en nieuws over Koekange is voortaan ook te vinden op de
website www.koekange.info
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Agenda
24 juni De Koegang nr. 13 - laatste Koegang voor de zomerstop
28 juni

Excursie Struunpad - start parkeerplaats Tonckenshuys Zuidwolde - 13 uur

28 juni

Zomerzangavond - Geref. kerk Berghuizen - 19.00 uur

30 juni	Tuinkring Koekange naar Chris Bruinsma, tuin met vijvers, borders, boomgaard te Zuidwolde - vertrek 13.30 uur Spar
10 juli

Landgoed diner – Landgoed Welgelegen

11 juli

Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur

18 juli 	Tuinkring Koekange naar het Struunpad te Koekangerveld, met gids de gallen bekijken om 13.30 uur
18 juli 	Excursie plantengallen zoeken - Veldhoek, Koekangerveld - 13.30-15.30 uur
11 aug. Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
14 aug. Landgoed diner – Landgoed Welgelegen
8 sept. Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur

Iedere zondag	
Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41 a,
Koekangerveld - 10.00 uur
Iedere week op di.

Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur

Elke dinsdagavond 	Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan
de Sportlaan - 1 okt. t/m mrt.19.00-20.00 uur - 1 april t/m
sept. 19.30-20.30 uur
Iedere week op wo.

M.B.v.O gymgroep - De Barg’n Berghuizen - 9.30-10.15 uur

Kopij en advertenties inleveren bij:
• Per e-mail dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
• Michel Kleen en Cisca de Jager, Eggeweg 37, 7958 PK Koekange
• De brievenbus in de SPAR supermarkt
Volgende uitgave
Uiterste inleverdatum kopij

29 juli 2015
donderdag 23 juli 17.00 uur

Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

