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Tegenlicht met berenklauw

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
28 aug.
11.00 uur Ds. Kruidhof
Nieuwleusen
15.30 uur Ds. Hidding
Bunschoten
4 sept.
11.00 uur Ds. Sollie
Meppel
15.30 uur Ds. v Rijswijk
11 sept.
11.00 uur Ds. v Rijswijk
15.30 uur Ds. Jagersma Hoogeveen
Gereformeerde kerk, Berghuizen
28 aug.
9.30 uur ds. J.W. Muis
Protestantse Gemeente Koekange
28 aug.
9.30 uur Ds. W.J. Molenaar
4 sept.
9.30 uur Ds. C.J. Schorer
11 sept.
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf

2 september

3 september
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Meppel
IJhorst
HA

Stichting Babyspullen
1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede,
in grote steden is dat 1 op 4 kinderen. Jaarlijks gaat
het om 20.000 baby’s die in armoede geboren worden.
Stichting Babyspullen helpt!
Stichting Babyspullen verzamelt nieuwe en gebruikte
babyspullen in, maakt daar babystartpakketten van
en deelt die via diverse instanties uit aan (aanstaande)
ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben.
De pakketten komen dus echt op de juiste plekken terecht. Sinds juli j.l. is er
een nieuw inzamelpunt in Koekange bij de Fam. Zantingh, deze felrode container staat aan de Noorderkanaalweg 5a te Koekange. Hierin kunnen flesjes,
babyverzorgingsproducten, hydrofiel/spuugdoeken, (nieuwe)spenen, kleine
knuffels en speelgoed (bijv. rammelaars), metalen bedkruiken, beddengoed
maar ook baby- en kinderkleding t/m maat 92 in gedeponeerd worden.
Zij zorgen er weer voor dat het bij het opslagpunt in Meppel komt, en vervolgens wordt het weer door een andere vrijwilliger naar Heerhugowaard
gebracht waar de startpakketten worden samengesteld en uitgegeven.

Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor de steun, medeleven en attenties na
het ongeluk van Henk. Het was overweldigend. Het gaat de goede kant op.
Een hartelijke groet van
Henk, Jenny, Randal, Melvin, Henriëtte en Jurgen Kruidhof

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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Zwembad De Slenken in De Wijk
De Belangenvereniging Koekange e.o. is onlangs benaderd door de werkgroep zwembad De Slenken. De werkgroep heeft een principe akkoord met
de gemeente De Wolden voor verzelfstandiging van het zwembad. In het
kort komt het er op neer dat er een stichting opgericht gaat worden, die het
reilen en zeilen van het zwembad gaat regelen/aansturen. Als werkgroep
willen ze graag een zo’n breed mogelijke deelname hieraan.
Ze vragen dus ook mensen in Koekange, die zitting willen nemen in het
bestuur of zich willen aanmelden als vrijwilliger.
U kunt zich aanmelden bij Joop Koeling via de mail: joopkoeling@ziggo.nl of
via tel. 45 18 98.
Wij geven de aanmelding dan door aan de werkgroep.
De Belangenvereniging hoopt dat er ook mensen uit Koekange zich willen
inzetten voor het behoud van zwembad De Slenken in De Wijk.
Belangenvereniging Koekange e.o.

Bouwservice Kuik

Dorpsstraat 63
7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406
www.kapsalonanneke.nl
info@kapsalonanneke.nl
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Voor al uw
timmerwerk
en onderhoud

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

Actie Appelmoes op herhaling
In 2014 bracht Actie Appelmoes rond de 1100 potten appelmoes naar de
voedselbank. Dit jaar gaan we weer aan de slag!
In het najaar zie je nogal eens dat er appels ongebruikt onder de bomen
liggen. In plaats van de appels te laten verpieteren willen we ze verwerken
tot appelmoes en deze schenken aan de voedselbank. Samen met Marian
Terbeije, Barbara vd Brink en Pauline Hofstra organiseert Marry Germs deze
actie opnieuw. Onze doelen zijn: voedselverspilling tegen te gaan door van
“verloren” appels appelmoes te maken; mensen met elkaar in contact brengen door samen te plukken, schillen en koken om zo het gemeenschapsgevoel te vergroten; iedereen mee laten doen met grote of kleine taken, van
jong tot oud, een zinvolle besteding geeft een goed gevoel en met vereende
krachten steunen we een goed doel.
Heeft u een appelboom met appels in de tuin waar u niets mee doet laat het
ons weten, eventueel helpen wij met plukken.
Van 2 september tot 20 oktober gaan we wekelijks een middag schillen/
koken in kleine groepen. 8 oktober houden we een grote schil- en kookactie.
Deze morgen heeft Welzijn De Wolden Ontmoetingscentrum de Havezate
kosteloos ter beschikking gesteld.
Grote lege glazen potten met metalen deksels zonder etiket kunt u nog
steeds deponeren in de bak aan de Prof. Blinkweg 18 te De Wijk en in IJhorst
in de bak bij Kroko Heerenweg 42.
Als u mee wilt helpen met plukken, schillen, koken of andere hand- en spandiensten, meld het ons. Door suiker te doneren of voor iets lekkers te zorgen
bij de koffie op 8 oktober kunt u ons ook helpen.
Voor opgave of meer info kunt u mailen met appelmoesactie@hotmail.com.
Bellen kan ook naar Barbara vd Brink 0522-440384 of Marry Germs 0522440547.

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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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

MEESTER VOEDINGSADVIES
__________________________

___________________________________

Naast voedingsadviezen kan je
ook bij mij terecht voor puur
natuurlijke verzorgingsproducten zoals:
• Verzorgende crème
• Crème bij huidproblemen
• Zonneolie factor 20 en minder
• Tandpasta zonder fluor
• Ontspannende en verzorgende massageolie
Het is mogelijk om zelf je geur te bepalen
door te kiezen uit één of meer heerlijke
etherische oliën (lavendel, jasmijn, rozen enz.).
Kijk voor de volledige lijst en prijzen op
mijn website of bel voor informatie
Annemieke Meester
Koekangerdwarsdijk 2
(0522) 452021

WWW.MEESTERVOEDINGSADVIES.NL

zonne-energie

De Berken 11
Koekange

Party service
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
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Stukje Natuur gewone goudwesp
Insecten zijn voor veel mensen vervelende beestjes. Muggen verstoren de nachtrust, kakkerlakken vervuilen de keuken, wespen verpesten een terrasbezoek
en bladluizen verzieken een complete oogst. Als huisdier zijn ze niet geschikt,
tegen ze praten heeft geen zin en als je ze knuffelt, druk je ze dood. In theorie
kun je zonder insecten, in de praktijk zal dat niet gaan. Het gehele ecosysteem
zou anders instorten.
Maar van insecten kun je ook genieten. Om de producten die ze produceren,
zoals de honing van bijen. Of hun vrolijke vormen, zoals de vlinders, of hun
bijzondere levenswijze, zoals bij de sociaal levende termieten. Natuurlijk ook
om hun mooie kleuren, zoals bij de gewone goudwesp. Dit insect heeft een kop
en bovenlijf dat glanzend groen of blauw is. Soms zit er een gouden gloed overheen. Zijn achterlijf is diep robijnkleurig en is tevens het meest opvallende deel
aan dit insect. Een plaatje is niet mogelijk, dus Google maar eens afbeeldingen
op “gewone goudwesp” of “Chrysis ignita”, zijn Latijnse naam. En geloof me, het
is geen tropische verrassing, hij komt gewoon voor in Nederland.
Gewoon is overigens niet het meest juiste woord. Qua verspreiding komt hij wel
in elke provincie voor, maar in kleine aantallen. Jaarlijks slechts vele tientallen,
waarbij opgemerkt dat het totaal jaarlijks een stijgende lijn laat zien. Volgens
de website Waarneming.nl, waar veel Nederlanders al jaren hun natuurwaarnemingen invoeren, blijkt dat dit prachtige insect voornamelijk in stedelijk gebied
en verwaarloosde (bouw)terreinen voorkomt. Dus u hoeft niet perse een groot
natuurterrein in.
De gewone goudwesp heeft ook een bijzondere bijnaam, namelijk de koekoekswesp. Net als de koekoek legt het vrouwtje haar eitjes in het nest van een ander
soort. Dat is altijd een bij of wesp, het liefst een solitaire soort. Als het oorspronkelijke vrouwtje haar eitje heeft gelegd, legt zij er stiekem een eitje bij. Dit eitje
komt meestal eerder uit, waarna de larve van de gewone goudwesp eerst het
eitje of de larve van de gastheer opeet. Tot slot ook de aangelegde voedselvoorraad.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Dorpsstraat 33 Koekange
Tel. 0522-451252
www.schilders.koekange.com

Voor al uw buitenen binnenschilderwerk
wandafwerking
plaatsen van isolerende
beglazing
Steenberger Esweg 31 | Zuidwolde
t. (0528) - 362 889 | m. 06 - 285 40 845

e-mail: info@natuurlijkonderdak.nl

www.natuurlijkonderdak.nl

Vraag vrijblijvend prijsopgave
6% BTW-tarief
06-12362374 / 06-50938266
schilders@koekange.com

Hallo Allemaal
Wat minder aan nieuws/foto’s/verhaaltjes
sinds ik al weer 2,5 jaar terug verhuisd
ben van ver buiten de bebouwde kom
naar de dorpskern, omdat ik dagelijks
toch wel wat minder aan leuks/bijzonders/aparts zie van het buitenaf en/of in
de natuur zelf.
Maar: vanmorgen was het dan
weer eens raak op de hoek
Oshaarseweg-Eggeweg want
wat is dit nou........
Een schuilbandenhut voor de schapen? Of toch te koop....de banden dan. Of
de schapen? Het was de moeite waard om er even een kiekje van te maken
(en van de achtergrond bij het betreffende huis met al hun schapen).
Hartelijke groet, Wout / Koekange
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Het gemis zal blijven, maar uw medeleven en belangstelling
tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, onze dierbare vader en trotse opa

Lucas Petter
hebben ons bijzonder goed gedaan.
We willen u hiervoor oprecht bedanken.
Hennie Petter-Kisteman, kinderen en kleinkinderen
Koekange, augustus 2016

Adverteren?

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl

in De Koegang in Koekange, De Kei Havelte, Uffelte, Havelterberg en Darp
en De Molen in Nijeveen? Vraag naar de combinatietarieven.

“Ik help
u graag bij
een goed
afscheid.”
• 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

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

www.garage-gritter.nl
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Mobiele badkamer
Bouwmachines
Mobiele
badkamer
Bouwmachines
Mobiele
badkamer
Bouwmachines



Aanhangwagens
Kloofmachines



Aanhangwagens
Kloofmachines
Aanhangwagens
Kloofmachines
Bouwverlichting Aggregaten


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

Een feestje?
Wij verhuren ook:
- Partytenten
- Lichtmasten
- Dranghekken
(sta)tafels
en banken
Voor het huren of- kopen
van machines
kunt u
   contact met ons opnemen via onderstaande
   gegevens:
- Terrasheaters
   Voor het huren of-kopen
van machines kunt u
Voor
het huren
ofToiletwagens
kopen van machines kunt u
Christiaan
Ems
contact
metDwarsdijk
ons opnemen
onderstaande
Koekanger
59
Voor het huren of kopenvia
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!

Gezocht: Bestuurslid Dorpshuis de Schakel
Dorpshuis de Schakel;
hèt centrum van vele activiteiten in ons dorp.
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door een Dagelijks en een Algemeen
Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zorgt, samen met personeel en vrijwilligers, voor
de dagelijkse gang van zaken.
De functie van het Algemeen Bestuur is meer controlerend. Bovendien geeft deze
het Dagelijks Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Het Algemeen Bestuur
bestaat uit drie personen.
Het Algemeen Bestuur vergadert 2 à 3 x per jaar.
Wegens het afscheid van één van de bestuursleden zijn wij op zoek naar
iemand die de vrijkomende plaats in het Algemeen Bestuur wil innemen.
Voor meer informatie: 06 29 51 22 90 | E-mail: deschakel@home.nl
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Bouwverlichting
BouwverlichtingAggregaten
Aggregaten

Dorpsstraat 57, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451231

Al jaren een begrip
in de wijde omgeving

EMS Handel & Verhuur

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

Kuiper BV
www.kuiper-koekange.nl

  
  

  

  
  

Zwembaden van Zuidwolde en de Wijk ontvangen
de licentie Zwem-ABC
Op woensdag 16 augustus hebben de
zwembaden van Zuidwolde en de Wijk, maar
ook de zwemvereniging ‘de Watersnip’ uit
Zuidwolde de Licentie Zwem-ABC ontvangen. Daarmee voldoen ze aan de nieuwe
kwaliteitscriteria om zwemles te mogen
geven voor het Zwem-ABC, de Nationale
Zwemdiploma’s. De licentie werd aan de
medewerkers overhandigd door Mariska
Hol, kwaliteitsmanager van het Nationaal
Platform Zwembaden (NPZ-NRZ).
Sinds jaren wordt er bij een zwembad
of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwem-eisen; de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s
Zwemdiploma’s (BREZ). Met de invoering van de licentie Zwem-ABC wordt
een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en
regelgeving, is de zwemdocent gescreend en in het bezit van een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode
Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht
over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van
de kinderen tijdens de zwemles en is er een ongevallenregistratie en een
klachtenprocedure.
Wethouder Mirjam Pauwels is blij met het toekennen van de licentie ZwemABC. “Het is erg belangrijk dat kinderen in ons waterrijke land op een goede
manier veilig leren zwemmen. Door het aanbieden van het Zwem-ABC weten
ouders dat het kind op een goede en veilige manier zwemles krijgen. Niet
alleen in het water, maar ook dat de randvoorwaarden rondom zwemles
goed geregeld zijn en dat dit jaarlijks gecontroleerd wordt.”
Deze licentie geeft de ouders/gebruikers duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de licentie Zwem-ABC handelt volgens de
nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.
Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden |
NRZ, het kennisinstituut waarin de partijen RECRON, VSG en KNZB bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. Deze partijen streven naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De licentie Zwem-ABC is een volgende
stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren
zwemmen wordt gestimuleerd.
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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

Spannende Vleermuizenexcursie in het Reestdal
In de schemer en het donker komen ze te voorschijn, vleermuizen! Op
vrijdag 26 augustus om 20.00 uur organiseert Landschap Overijssel een
vleermuizenexcursie in het Reestdal. In dit gebied leven diverse soorten
vleermuizen. De excursie begint bij bezoekerscentrum De Wheem, waar
vleermuizenkenner Theo Douma eerst meer over het leven van deze dieren
vertelt en een aantal unieke beelden vertoont. Daarna gaat u samen op pad
om de vleermuizen te zien en te beluisteren.
Vleermuizen nuttig of eng?
Iedereen heeft wel een beeld bij vleermuizen. Sommige mensen vinden ze
nuttig omdat ze insecten eten, anderen vinden ze eng. En ook het fabeltje
“ze vliegen in je haar” doet het nog goed. Deze excursie is interessant voor
kenners maar ook zeker voor een ieder die gewoon iets meer wil weten over
deze bijzondere vliegende zoogdieren.
Bat detector
Vleermuizen zie je vooral als het gaat schemeren. Dan vliegen ze als ware
luchtacrobaten rond op jacht naar insecten. Er is dan ook veel te vertellen
over de vleermuis. Wat veel mensen bijvoorbeeld niet weten is dat ze wel
30 jaar kunnen worden. Hun oren gebruiken ze om te ‘zien’. Om zich te
oriënteren, maken ze bepaalde geluidjes. Iedere vleermuissoort maakt zijn
eigen geluidje. Om dat te ontdekken nemen we tijdens de avondexcursie
batdetectors mee.
Waar en wanneer?
De Excursie start op 26 augustus om 20.00 uur bij bezoekerscentrum De
Wheem van Landschap Overijssel te Oud Avereest/Balkbrug. De bijdrage is
€ 3,- per persoon (kinderen € 1,50). Donateurs van Landschap Overijssel
mogen gratis mee op vertoon van hun ledenpas evenals donateurs van de
andere Landschappen. Opgave is niet nodig. Deze excursie wordt mede
mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers, provincie Overijssel en de
Nationale Postcode Loterij. Kijk voor meer informatie over activiteiten van
Landschap Overijssel op www.landschapoverijssel.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

Aktiviteiten Welzijn voor Ouderen
De zomer is bijna voorbij en dan beginnen de activiteiten weer.
Vrijdag 2 september
Bingo om 14.00 uur.
Woensdag 7 september Koersbal om 13.45 uur.
Kom eens vrijblijvend een kijkje nemen. We kunnen altijd nog wel nieuwe
mensen gebruiken.
Namens het bestuur, Z. Brink-van Dijk

Hugo Veldman en Peter Pruntel
Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl
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Smikkelen en Bikkelen:
voorproefje culinaire fietstocht Zuidwolde
Elf horecabedrijven in Zuidwolde en omgeving slaan de handen wederom
ineen. Dit jaar is Zuidwolde weer aan de beurt om de culinaire fietstocht
met de bekende titel ‘Smikkelen en Bikkelen’ te organiseren.. De route
voert langs 11 horecagelegenheden en door de prachtige omgeving van
Zuidwolde. Deelnemers aan de culinaire fietsroute krijgen bij elk horecabedrijf een heerlijk hapje aangeboden.
Voorproeven en voorfietsen

Zo’n evenement moet natuurlijk goed voorbereid worden en daarom gaan
de ondernemers eerst zelf voorfietsen en voorproeven. Deze try out voor en
door de Zuidwoldiger horeca vindt plaats op maandag 29 augustus. Vallen
de hapjes in de smaak? Is het eten te veel? Of juist te weinig? Kan men na
al die lekkere hapjes nog op de fiets? De ondernemers nemen zelf de proef
op de som.
Samenloop voor hoop

De culinaire fietstocht wordt georganiseerd in het zelfde weekend als de
Samenloop voor hoop, nl 15 tot met 18 september. Hier wordt zeker aandacht aan besteed en de route komt langs het terrein waar de loop georganiseerd wordt en een deel van de opbrengst wordt geschonken aan de
Samenloop voor Hoop.
Wilt u meer informatie over culinaire fietstocht ‘Smikkelen en Bikkelen’ neem
dan contact op met Linda Langenburg: langenburg@ziggo.nl of Karin Elders:
karinelders@hotmail.com

Kruisjassen
Het nieuwe seizoen van kruisjassen start op woensdag 7 september.
Nieuwe leden zijn van harte welkom 1x in de 2 weken op woensdagavond
vanaf 19.30 uur in dorpshuis de Schakel, Pr. Margrietlaan 1, Koekange.

Noordeinde 9, Meppel

T 0522 24 50 21
www.kremeruitvaartzorg.nl

‘Kracht halen uit een waardevol afscheid’
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24/7 Bereikbaar
U bent welkom, waar u ook verzekerd bent

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
Elkenain Bewindvoering geeft rust aan mensen die door omstandigheden
hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen.
Kolderveen 26C - Nijeveen - T 0522 76 90 51 - Bezoek op afspraak.

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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Agenda
26 aug.
26 aug.

Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 0614252052
Spannende Vleermuizenexcursie, 20.00 uur, Bezoekerscentrum
De Wheem, Oud Avereest/Balkbrug
30 aug.
Start klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
2 sept.
Bingo - Welzijn voor Ouderen - 14.00 uur
3 sept.
Giga Speelfestijn - Korfbalveld KIA - aanvang 10.00 uur
7 sept.
De Koegang nr. 17
7 sept.
Koersbal - Welzijn voor Ouderen - 13.45 uur
7 sept.
Start Kruisjassen - De Schakel - 19.30 uur
9 sept.
Klaverjascompetitie Vitesse, 20.00 uur
15-18 sept. Smikkelen en bikkelen, Culinaire fietstocht Zuidwolde
16 sept.
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
17 sept.
Woldenestafette
20 sept.
Klaverjascompetitie Berghuizen, aanvang 20.00 uur
21 sept.
De Koegang nr. 18
23 sept.
Klaverjascompetitie Vitesse, 20.00 uur
24 sept.
Burendag
24-25 sept. Smaakmakersfestival
27 sept.	Tuinkring Koekange gaat “moestuineten”, bereiden en smullen bij
Deli en Cor
5 okt.
De Koegang nr. 19
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
7 september 2016
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 1 september 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

