12e jaargang nr. 14

Na regen komt (hopelijk dit jaar nog) de zomer.

6 juli 2016

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
10 juli HA 11.00 uur Ds. v. Rijswijk
15.30 uur Ds. PK Meijer
Meppel
17 juli
11.00 uur Ds. de Haan
Zwolle
15.30 uur Ds. v. Rijswijk
Gereformeerde kerk, Berghuizen
10 juli
9.30 uur
Ds. J.W. Muis
17 juli
9.30 uur
Ds. R. Kloosterziel

Ruinerwold

Protestantse Gemeente Koekange
10 juli
9.30 uur
Ds. G. Wiersma-Smelt
17 juli
9.30 uur
Ds. B. v.d. Brink-Smit

Ruinen
De Wijk

Ruildienst

Zomerstop
De volgende Koegang (20 juli) is de laatste Koegang voor de zomerstop.
De eerste Koegang na de zomerstop verschijnt op 24 augustus.

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”
ERKEND TOTAALINSTALLATEUR
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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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.
Yarden Uitvaartzorg Reestdal.
Wilt u een overlijden melden? Bel dan
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Stukje Natuur braakballen

Laatst liep ik op een winderige maar droge dag als gids over het
Dwingelderveld. Na een uurtje wandelen hadden we nog niet veel bijzonderheden waargenomen. Echter vlak bij het Kolenveen, een grote waterpartij
vlak bij de schaapskooi van Ruinen, lag midden in het open veld een zwarte
braakbal. Op zich vreemd, want braakballen had ik tot dan toe alleen maar
in schuren of onder bomen gevonden. Wie de “dader” was kon ik derhalve
niet met zekerheid zeggen, maar qua vorm en grootte moest haast wel van
een uil zijn.
Zo’n braakbal lijkt een beetje op een drolletje, echter het komt niet uit het
kontje maar uit het mondje, de snavel in dit geval. In het algemeen is het
een worstvormig object, dat de onverteerbare delen van het voedsel van
een vogel bevat. Denk daarbij aan haren, dekschilden van kevers, veren en
botjes.
Maar waarom produceren vogels braakballen en bijvoorbeeld zoogdieren
niet? De evolutie van de vogels heeft daar een grote rol in gespeeld. Een
belangrijk aspect is dat een vogel een snavel heeft, waarmee hij het voedsel niet kan kauwen, hooguit stukken van lostrekken. Het fijnmalen van het
voedsel dient dan op een andere manier plaats te vinden. Nadat hij het voedsel heeft doorgeslikt, komt het via de krop in de kliermaag. Daar komen de
maagsappen erbij. Het voedsel gaat dan door naar de spiermaag voor het
maalproces. Om te voorkomen dat alle onverteerbare delen door de rest van
het lange darmenstelsel heen moeten, maakt de spiermaag er een balletje
van, die de vogel tot slot uitbraakt.
Niet alle soorten vogels produceren braakballen. Zaadetende vogels zoals
huismussen of kippen verteren nagenoeg alles. Eventuele onverteerbare
delen zijn relatief klein en die kunnen ze simpel uitpoepen. Maar soorten
zoals uilen, roofvogels, kraaien, lijsters, reigers en meeuwen produceren wel
braakballen. Met name de braakballen van uilen zijn in zekere zin populair.
Vaak makkelijk te vinden en bevatten regelmatig de volledige skeletjes van
allerlei muizen. Interessant om eens eentje uit te pluizen. En nee, dat is niet
vies!
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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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

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

Verslag fietsdag voorheen Vrouwen van Nu
Donderdag 23 juni 2016 zijn we om 9.30 uur vertrokken met 17 dames.
Eerst nog een overleg of we allemaal wel fietsen wilden, dit in verband met
het eventueel te verwachten slechte weer. We waren allemaal van mening dat
er wel gefietst kon worden. Onderweg waren er genoeg stops om eventueel
te schuilen.
De route ging over het fietspad door het bos naar De Luie Tuinman. Hier
werden we ontvangen met koffie en een kruidkoek en konden we de tuinen
bezichtigen. Dat was heel erg de moeite waard; wat een schitterende bloemenpracht.
Verder over het Burgemeester Cramerpad naar Spier, waar we ons brood hebben opgegeten. Verder door de bossen, langs Lhee naar Dwingeloo waar we
een pauze hadden op een terrasje aan de Brink. Hier wat gedronken met wat
lekkers erbij. Tot slot langs de Sterrenwacht, dwars over de hei naar Ruinen.
Er was voor ons een etentje besproken bij de Chinees.
We hebben gefietst met 17 dames, maar bij de Chinees kwamen er nog 4 bij,
die door omstandigheden niet mee konden fietsen, maar wel graag mee wilden eten. Heel gezellig! Daarna restte ons alleen de terugreis naar Koekange
nog. Om 8 uur waren we weer terug, na ongeveer 51 km en een heerlijke
dag gefietst te hebben! En… dames van de reiscommissie, bedankt voor het
organiseren van deze geslaagde dag!
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Initiatiefrijk De Wolden: 7 initiatieven ontvangen bijdrage
Voor de tweede keer dit jaar kon er een beroep worden gedaan op de regeling Initiatiefrijk De Wolden. Zeven initiatieven zijn gehonoreerd en ontvangen een bijdrage uit de regeling. Bij de beoordeling is gekeken naar de eigen
inbreng, zelfwerkzaamheid en de benodigde deskundigheid en budgetten
van derden. De regeling Initiatief is zeer succesvol. Al ruim 30 projecten
hebben sinds 2015 een bijdrage ontvangen.
De initiatieven die in de tweede ronde van 2016 een bijdrage uit deze regeling ontvangen zijn:
• Plaatselijk Belang Alteveer Kerkenveld / Comité vrijheidsmonument, voor
het oprichten van een herdenkingsmonument
• Openbare basisschool De Bosrand in Alteveer Kerkenveld om een veilige
oversteek voor de school en het speelterrein te realiseren
• Stichting de Olde Karke in Echten, voor het veilig maken van de klokkentoren en het opknappen van het dorpshuis
•
Stichting Welzijn De Wolden namens bewoners Bremstraat e.o., voor
het maken van een ontmoetingsplek in het perkje aan de Bremstraat in
Zuidwolde;
•
Speeltuinvereniging Ravotti, om speeltoestellen te realiseren aan de
Kampweg en aan de Stofakkers/Heurinks;
• Openbare basisschool Het Veldboeket in Veeningen, om de visie van de
school ook buiten vorm te geven: in een open tuin aan de voorkant (open
leslokaal) en vergroening aan de achterkant met een overloop in Het
Groene Hart
• Stichting Activiteiten Ruinen voor het opzetten van de avond4daagse in
het dorp
Met het honoreren van deze projecten is een bedrag gemoeid van € 31.812,-.
Regeling Initiatiefrijk De Wolden
De raad heeft in 2015 een miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze regeling voor vier jaar. Doel hiervan is meer ruimte bieden aan initiatieven van
inwoners. Inmiddels hebben al meer dan 30 projecten een bijdrage ontvangen uit deze regeling.
Initiatiefnemers vinden meer informatie over de regeling op www.dewolden.
nl/initiatiefrijk.

URZO
WONINGINRICHTING
Damesmode
Slaapcomfort
PROJECTINRICHTING
Bedrijfskleding

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECTSTOFFERING

Regenkleding

Noteboomstraat 7
Huishoudtextiel
7941tel.XD
Meppel
05220 - 61022
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl
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Bouwservice Kuik

• 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

Voor al uw
timmerwerk
en onderhoud

Weerwille 17, 7961 LV Ruinerwold
hilco.kuik@hometeam.nl
tel. 06 - 5591 1840

Landgoeddiner
In onze tuin groeit en bloeit van alles. De peulen en komkommers oogsten
we alweer uit onze tuin. Wij nodigen u graag uit voor ons Landgoeddiner.
De diners worden bereid met zoveel mogelijk producten uit eigen tuin en
lokale producten.
U kunt kiezen uit 2 voorgerechten, 2 hoofdgerechten en 2 nagerechten.
Als afsluiting wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. Het menu kost
€ 20,- p.p. exclusief de drankjes.
U dient uiterlijk twee dagen van tevoren te reserveren en uw menukeuze
bekend te maken. Tien dagen voorafgaand aan het diner wordt het menu op
de website www.welgelegen.com bekend gemaakt.
Onze eerstvolgende Landgoeddiners staan gepland op: vrijdag 15 juli 2016,
zondag 21 augustus 2016 en vrijdag 16 september 2016.
Zondag 21 augustus speciale editie. Welgelegen viert de zomer. Een mooi
Italiaans buffet staat aan het eind van de middag voor u gereed.
www.welgelegen.com
Familie Bout
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Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Zomerknallerparty
Op 17 juli organiseert de activiteitencommissie de Zomerknallerparty…
Wat we gaan doen is nog een beetje verrassing maar voor de kleintjes is er
in ieder geval een springkussen.
Ook kan er natuurlijk gevoetbald worden in de Pannekooi.
We beginnen om ongeveer 15.00 uur en maken er met z’n allen weer een
gezellige middag van. Daarna gaan we op vakantie om heerlijk uit te rusten
van het afgelopen seizoen.
Tot ziens op 17 juli, 15.00 uur in en rondom dorpshuis de Schakel in Koekange.
Activiteitencommissie

zonne-energie

De Berken 11
Koekange
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Summertime op de Havixhorst 2016
Op 10 juli a.s. organiseert zangvereniging Wijker Kunst, dat dit jaar 70 jaar
bestaat, opnieuw een mini-muziek festival rondom het schitterende Chateau
Hotel Restaurant De Havixhorst in de Schiphorst. Na eerdere evenementen in 2010, 2012 en 2014 is dit de vierde keer dat in deze ambiance een
zondagmiddag lang muziek ten gehore zal worden gebracht. Dankzij sponsoring van De Havixhorst, UNIVÉ en het Prins Bernhard Cultuurfonds is de
organisatie er ook dit keer weer in geslaagd om een gevarieerd en uitdagend
programma aan te bieden.
Deelnemers zijn het Noord-Drents Kamerorkest “Divertimento”, de Basement
Big Band onder leiding van Maarten Gal en uiteraard het koor uit de Wijk zelf,
dat zowel met het vrouwenkoor, het mannenkoor maar ook als gemengd
koor zal optreden. Dirigent Bert Lammers leidt naast Divertimento eveneens
Wijker Kunst.
Het geheel vindt plaats op zondag 10 juli a.s. Het begint om 13.30 uur en
gaat door tot circa 17.00 uur. Afwisselend zullen de diverse ensembles telkens korte concertjes van circa 20 minuten verzorgen. Tijdens de pauzes is
er uiteraard gelegenheid de schitterende beeldententoonstelling “Op Poten”
in de tuinen van de Havixhorst te bezichtigen. Na 17.00 uur zal de Basement
Big Band nog een tijdje doorspelen tijdens de nazit.
De entree voor deze middag is vastgesteld op € 15,00 (€ 13,00 in de voorverkoop). Hierbij is ook inbegrepen een koffie- of theearrangement met lekkernijen van de Havixhorst, alsmede een borrelgarnituur vanaf circa 17.00
uur. Muntjes voor frisdranken, bier en wijn zijn verkrijgbaar voor € 2,00!
Voorverkoopadressen zijn de TIP in de Wijk en KROKO in IJhorst.
Al met al een symbiose tussen muziek, beeldhouwkunst en historie in de
tuinen van de Havixhorst en een uitstekende gelegenheid om er een fijne
zondagmiddag van te maken.
Tijd: van 13.30 tot 17.00 uur
Info: www.wijkerkunst.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

Steenberger Esweg 31 | Zuidwolde
t. (0528) - 362 889 | m. 06 - 285 40 845

e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.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

Raad het gewicht van de tas met jeu de boules ballen!
De Belangenvereniging Koekange en omgeving was ook dit jaar weer aanwezig op de Jaarmarkt tijdens de Feestweek van Koekange. In de kraam mocht
men het gewicht raden van de tas met de jeu de boules ballen. In totaal
hebben 109 mensen een gokje gewaagd. De antwoorden varieerden van 600
gram tot 28 kilogram. De tas met jeu de boules ballen woog precies 4657
gram. Mevrouw G. Gritter gokte 4600 gram, daarmee is mevrouw G. Gritter
de winnaar en ontvangt zij een Irisch-cheque ter waarde van € 25,-.

Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur
Telefonisch bestellen altijd
mogelijk: 06 42 96 8000
Afhalen en bezorgen buiten
openingstijden in overleg.
Kosterweg 6, 7949 AM Rogat
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Doe mee
met de fotowedstrijd voor de nieuwe gemeentegids
In december 2016 verschijnt de nieuwe gemeentegids van gemeente De
Wolden. De gemeente wil deze gids niet alleen voor inwoners, maar ook mét
inwoners maken. Daarom daagt De Wolden amateur- en hobbyfotografen
uit om hun beste foto in te sturen. De mooiste foto’s krijgen een plekje in
de gemeentegids en de allermooiste foto krijgt een eervolle plaats op de
voorkant.
Burgemeester Roger de Groot: “De Wolden is een prachtige gemeente met
unieke en inspirerende locaties, sfeervolle evenementen en herkenbaar
Woldense objecten. Er is zoveel te zien en te doen in de gemeente, een
mooie uitdaging voor amateur- en hobbyfotografen om dit op beeld vast te
leggen.”
Jury
Een jury bepaalt de winnaar van de wedstrijd. Ze beoordelen de ingestuurde
foto’s op originaliteit, kwaliteit, creativiteit en aantrekkelijkheid. De jury
bestaat uit burgemeester Roger de Groot, wethouder Mirjam Pauwels die
cultuur in haar portefeuille heeft en een medewerker van taakveld communicatie.
Hoe aanleveren
• Wie mee doet, mailt het materiaal naar communicatie@dewolden.nl onder
vermelding van naam, telefoonnummer en adresgegevens. Maximaal twee
foto’s per inzending.
• Inzendingen moeten voor maandag 1 augustus 2016 binnen zijn en met
vermelding van wat er gefotografeerd is, en waar en wanneer de foto is
genomen.
• De fotobestanden hebben een minimum van 3,7 Megapixel (2352 x1568
px).
• De bestanden hebben het formaat JPEG, GIF of PNG.
Alle ingezonden foto’s worden gepubliceerd op de sociale media van de
gemeente (met name op Facebook). Inzenders van gepubliceerde foto’s in de
gemeentegids ontvangen daarover persoonlijk bericht.
Gebruikersrecht
Wie een foto instuurt, geeft de gemeente toestemming om het beeldmateriaal in alle uitingen van de gemeente te publiceren. Ook worden de foto’s
eigendom van de gemeente en zal er geen bronvermelding plaatsvinden bij
gebruik van de foto’s.
Toestemming
Fotografen die meedoen en mensen herkenbaar op de foto zetten, wordt verzocht hen dat te melden dat het voor een fotowedstrijd is van de gemeente.
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Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl
24/7 Bereikbaar

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’

U bent welkom, waar u ook verzekerd bent

Opbrengst collecte Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting heeft in de collecteweek van 18 t/m 23 juni in
Koekange € 867,22 opgehaald. In Nederland ondervinden twee miljoen buikpatienten dagelijks beperkingen als gevolg van hun ziekte. Met onderzoek
en voorlichting zet de Maag Lever Darm Stichting zich in voor deze mensen.
De Maag Lever Darm Stichting bedankt alle collectanten en gulle gevers voor
de inzet en geleverde bijdrage. Mocht u de collectant gemist hebben, dan
kunt u uw bijdrage storten op giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm Stichting te
Nieuwegein.
Maag Lever Darm Stichting afd. Koekange
R. Veen-Schipper
  

  
  

EMS Handel & Verhuur

EMS
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& Verhuur
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Mobiele badkamer
Bouwmachines
Mobiele
badkamer
Bouwmachines
Mobiele
badkamer
Bouwmachines



Aanhangwagens
Kloofmachines



Aanhangwagens
Kloofmachines
Aanhangwagens
Kloofmachines
Bouwverlichting Aggregaten


Bouwbedrijf KRALE v.o.f.
Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

  
  

  

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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Dorpsstraat 33 Koekange
Tel. 0522-451252
www.schilders.koekange.com

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406
www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl

Voor al uw buitenen binnenschilderwerk
wandafwerking
plaatsen van isolerende
beglazing
Vraag vrijblijvend prijsopgave
6% BTW-tarief
06-12362374 / 06-50938266
schilders@koekange.com

WONING GEKOCHT
HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?
     
  
    
  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
     
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  
Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
   Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
   Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  
Bel  gerust!  
Bel  gerust!  
  
Bel  gerust!  
  
  
  
  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  
  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  
  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
     NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
  
  
  
  
  

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven
en UITSTEKENDE dienstverlening:

altijd scherp!

T: de Wijk 0522 - 440 473
info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl
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Tegenvallende
CITO-resultaten?

Voor hulp bij dyslexie, dyscalculie
en overige (leer-)problemen
Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP Koekange
0522 452094
info@devlinder-rt.nl
06 55572493
www.devlinder-rt.nl

Maak je sterk tegen MS

Collectanten gezocht!
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke
huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met
een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met
Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten
we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.
De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het
Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte kunnen we ons werk blijven
doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar
nieuwe collectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2
uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je ongeveer 10 uur
over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator.
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel
aan. Samen maken we ons sterk tegen MS!
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VOEDING ALS MEDICIJN
__________________________

Party service

___________________________________

Heb jij last van:
• Verhoogde bloeddruk
• Verhoogd cholesterol
• Schommelende bloedsuikerspiegel
• Vermoeidheid
• Prikkelbaredarmsyndroom
• Huidproblemen
• Overgewicht
• Candida
______________________
_____
IK _____
KAN
JE_____
HELPEN!
_____

Met advies en persoonlijke
begeleiding. Kijk voor meer
informatie op mijn website
of bel voor een afspraak.
Annemieke Meester
Koekangerdwarsdijk 2
(0522) 452021

WWW.MEESTERVOEDINGSADVIES.NL

H. Koetsier
Dorpsstraat 26 Koekange T 0522-451331

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

Voor barbecue, warm of koud
buffet, partytenten, servies,
tapinstallatie
ALLES OP HET GEBIED
VAN THUIS SERVICE,
VOOR ELK FEESTJE

Zomerstop
De volgende Koegang (20 juli) is de laatste Koegang voor de zomerstop.
De eerste Koegang na de zomerstop verschijnt op 24 augustus.

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Duofiets (let op: gewijzigd tel.nr!)
Wilt u ook graag eens fietsen maar lukt dat niet meer alleen? Maak dan
gebruik van de duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers die graag een keer met u
willen fietsen. Voor het bespreken van de fiets kunt u bellen met de “fietstelefoon” 06 23 28 08 08 zo mogelijk tussen 11.00 en 12.00 of tussen 18.00
en 19.00 uur! Coördinator: Sonja Verkaik. 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:
Huisartsenpost Meppel:

112
0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB Koekange
Tel. 0522-451236 (spoed, assistente en herhaalmedicatie via keuze-menu)
Website: www.koekange.praktijkinfo.nl (ook voor e-consult en herhaalmedicatie)
De praktijk is dagelijks geopend van 8-17 uur.
De apotheek is dagelijks geopend van 8-12 uur en van 15-17 uur. Pauze van
10.15-10.30 uur.
Aanvragen herhaalmedicatie kan via de website, de receptenlijn en de brievenbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze voor 15 uur aangevraagd is ligt
deze de volgende werkdag vanaf 11 uur voor u klaar.
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.
Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)
www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders
Informatie en nieuws over Koekange is ook te vinden op de website
www.koekange.info
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
c.b.s. Joh. Frisoschool:
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384
c.b.s. Harm Vonckschool: Berghuizen 15, 7961 LS Ruinerwold, tel.: 451483
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Agenda
6 juli De Koegang nr. 14
10 juli
Bunyip Trail - Landgoed Welgelegen - 10.00-16.00 uur
10 juli	Mini-Muziekfestival; org. Zangver. Wijker Kunst - Havixhorst - 13.3017.00 uur
13 juli	Tuinkring Koekange naar 2 tuinen in Meppel, vertrek 13.00 uur bij de
Spar
15 juli
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
17 juli
Zomerknallerparty - De Schakel - 15.00 uur
20 juli
De Koegang nr. 15 - laatste Koegang voor de zomerstop
13 aug.	
Tuinkring Koekange naar de Heleniumdagen bij kwekerij Jacobs in
Vriescheloo
21 aug. Landgoed zomerbuffet - Landgoed Welgelegen
24 aug. De Koegang nr. 16
3 sept. Giga Speelfestijn - Korfbalveld KIA - aanvang 10.00 uur
7 sept. De Koegang nr. 17
16 sept. Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
21 sept. De Koegang nr. 18
27 sept.	Tuinkring Koekange gaat “moestuineten”, bereiden en smullen bij Deli
en Cor
5 okt. De Koegang nr. 19
28 okt.	Tuinkring Koekange ruilbeurs bij Griet - zie tuinkringkoekange.com
Iedere zondag	
Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41a,
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 - 19.30-20.30 uur
Iedere week op wo. M.B.v.O gymgroep - De Barg’n Berghuizen - 9.30-10.15 uur
Iedere week op wo. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 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
20 juli 2016
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 14 juli 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

