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Zorg dat de vogels de komende zomer ook water ter beschikking hebben.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
diensten in de protestantse kerk, Koekange
1 juli
11.00 uur Ds. van ’t Foort
!!!!!!
16.30 uur Ds. S. de Bruine
Balkbrug
8 juli HA 11.00 uur Ds. van Rijswijk
15.30 uur Ds. H. de Vries
Hattem
Gereformeerde kerk, Berghuizen
1 juli
9.30 uur
Ds. J.W. Muis		
8 juli
9.30 uur
Ds. R.D. van Hornsveld Den Ham
Protestantse Gemeente Koekange
1 juli HA 9.30 uur
Ds. A. Westra
8 juli
9.30 uur
Dhr. C.F. Dees

• In- en verkoop
• Onderhoud
• Reparatie

Havelte		
Meppel

• 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
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Avondmaal

zonne-energie

De Berken 11
Koekange

Stukje Natuur wezel of hermelijn
Soms kom je op een onverwacht moment er eentje tegen, een wezel die de
weg oversteekt. Of was het een hermelijn? Vaak loopt het diertje nogal snel
en bepaal dan maar welke van de twee soorten het is. Beide zijn langwerpige zoogdieren met relatief korte pootjes. Denk hierbij aan een wandelende
sigaar. Maar wel een heel lenige sigaar, want beide soorten kunnen zich in
de kleinste hoeken en gaten wormen. Op zoek naar allerlei dierlijk voedsel,
het zijn fanatieke jagers. Voor wezels bestaan het menu voornamelijk uit
muizen, maar zelfs jonge konijnen kunnen ze aan. De hermelijn kan grotere
prooien verschalken, zoals ratten en volwassen konijnen. Voor beide soorten
geldt dat de mannetjes grotere prooien aankunnen, simpelweg omdat ze
groter zijn.
Qua leefgebied verschillen de beide soorten niet of nauwelijks. In allerlei biotopen komen ze voor, verspreid over heel Nederland. Het varieert van bossen tot duinen, zolang er maar voldoende dekking is om op jacht te gaan.
Meestal kom je er slecht één tegen, beide soorten leiden namelijk een solitair
bestaan. Slechts voor de paring komen ze uiteraard bij elkaar. Die paring kan
overigens bij de wezel vrijwel het hele jaar plaatsvinden.
Nu heb je er eentje gezien en zoals blijkt kan het makkelijk een van beide
soorten geweest zijn. Er zijn een paar zaken waar je dan op kunt letten om
te bepalen welke van de twee het is geweest. Ten eerste is de wezel kleiner, hooguit 30 centimeter in lengte, terwijl de hermelijn 40 centimeter kan
halen. Het meest in het oog vallen verschil is de scheiding tussen hun bruine
bovenkant en hun witte onderzijde. Bij de wezel is die scheiding rafelig van
vorm, terwijl de hermelijn een strakke en rechte scheiding heeft tussen de
beide kleuren.
Verder kun je op de staart letten. Die van de wezel is kort en geheel bruin.
Die van de hermelijn is veel langer en heeft altijd een zwarte punt. Tot slot
is de hermelijn in de winter geheel wit, dat gebeurt niet bij de wezel.
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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Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

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

Een gezellige en sfeervolle
winkel vanaf maat 44

Een gezellige en sfeervolle
Een
gezellige
en maat
sfeervolle
Kom
langs
winkel
vanaf
44
de koffie
staat
klaar!
winkel
vanaf
maat
44

Kom langs
Kom langs
de
koffie staatklaar!
klaar!
Openingstijden:
de koffie staat GROOTZZ

Woensdag 9.30-17.30 uur
Vrijdag 9.30-19.00 uur
Zaterdag 9.30-13.00 uur

Openingstijden:
Openingstijden:
Woensdag
uur
Woensdag9.30-17.30
9.30-17.30 uur
Vrijdag9.30-19.00
9.30-19.00 uur
Vrijdag
Zaterdag9.30-13.00
9.30-13.00 uur
Zaterdag
uur

Handelsweg 19g
7921 JR Zuidwolde
06 45142095

GROOTZZ
GROOTZZ
Handelsweg
19g
Handelsweg
19g
7921
7921JRJRZuidwolde
Zuidwolde
06
0645142095
45142095

Actie Appelmoes 2018
De Appels vallen dit jaar voor… de Geitenwei in IJhorst!
Helpt u mee? We kunnen weer heel veel handen gebruiken.
U kunt meedoen door:
- schone glazen potjes met metalen deksel (zonder etiket) in te leveren bij
Kroko (Heerenweg 42, IJhorst) of Marry Germs (Prof. Blinckweg 18, de Wijk)
- suiker te doneren (graag inleveren bij Marry)
- uw appels te doneren en ons te laten weten: hoeveel appels/appelbomen
u ter beschikking stelt; of u de appels zelf wilt brengen of door ons wilt
laten rapen en plukken
- aan te geven dat u wilt meehelpen met plukken en/of schillen
U kunt dit doorgeven aan Marry (0522-440547 of appelmoesactie@hotmail.
com) en Barbara (0522-440384).
We schillen wekelijks op de vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur vanaf
7 september tot en met 12 oktober bij Marry Germs aan tafel.
Graag tot ziens!
Marry Germs
Barbara van den Brink
Pauline Hofstra
Marian Terbijhe
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10% korting

& geen instelkosten
op rubberlook pennen
in juni en juli
Vraag naar
de voorwaarden.
Actie geldig
t/m 25 juli 2018.

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Bedrukte pennen

ACTIE

Noteboomstraat 68 | 7941 XA Meppel | T 0522 255449
drukkerij@kleen.nl | www.kleen.nl

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442
www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl
aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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“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

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
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De Bergklanken
Voor informatie:
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06 – 312 41 815
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We nodigen iedereen (jong en oud) uit voor dit muziekfeest, want …… : muz
een feest!
De Bergklanken
Voor informatie: Emiek Kasimier 06 – 312 41 815

e

ook

s

Uitslag Fotoquiz Belangenvereniging Koekange
Er hebben veel mensen meegedaan met onze fotoquiz, maar de winnaar is
geworden: José Slagter. De cadeaubon zal bij je worden gebracht. De foto’s
waren op de volgende punten genomen:
1. Koekanger Dwarsdijk – Baalderborg
2. Dorpsstraat – monument
3. Hoge Linthorst NAM-locatie
4. Kerklaan – land met dieren achter De Venehof
5. Dorpsstraat – kruising met Langedijk
Bedankt voor jullie deelname.
Belangenvereniging Koekange

Uitslag betekenis van oude Drentse woorden op braderie
(Historische Vereniging de Wijk-Koekange)
1. Wat is bijspieze
Groente
5. Een luttien is 	
Een beetje
2. Een tolter is 	
Schommel
6. Een stolpe is 	
Lid/deksel
3. Schriebeens is
Wijdbeens
7. Wat is een liekstee Litteken
4. Wat is klauwer
Klaver
Welke voorwerpen lagen op de tafel: 1. Een tangetje om de tanden van pasgeboren biggen af te breken; 2. Een varkenskram/krempe. 3. Kippenbril.
Eerste prijs na loting: Mevr. F. Rumph-Snijder. Tweede prijs: Mevr. K. Schepervan de Sluis.           

Kinderclubwerk
Dit jaar hebben wij van kinderclubwerk ook op de braderie gestaan. Het was
een groot succes!
Wij willen iedereen die onze kraam bezocht heeft bedanken, maar zonder
onze sponsors hadden wij dit niet kunnen realiseren. Onze sponsors waren:
Hummel bouwmachines, kapsalon José, nagelstylist Suzan, Simone de Vries,
dagcentrum de Gift en alle vrijwilligers van kinderclubwerk. Zij hebben met
elkaar voor mooie prijzen gezorgd! Heel erg bedankt hiervoor!
Wij hopen met de opbrengst een bijdrage te leveren aan de verbouwing van
het platte dakkie, zodat we nog jaren door kunnen gaan.

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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Eggeweg 8
7958 PL Koekange
Tel. 0522 - 451280
06 55 13 13 96

Hoveniersbedrijf

Volop zomerbloeiers
en groenteplanten
Tuin -aanleg
-onderhoud
-ontwerp
Sierbestrating
Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Lekker en gezond eten zonder
zelf te koken? Bestel uw maaltijd
bij Maaltijdservice Thuis!

Dagelijks keuze uit
vers bereide maaltijden
Een enkele keer, 1x in de week
of iedere dag

www.zzwd.nl
Maaltijdservice Thuis
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Warm of koelvers thuisbezorgd
Dwingeloo, De Weyert, T. 088-9684028
Havelte, De Molenhof, T. 088-9684048
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067

#HoeraGeslaagd: geslaagden verrast door enthousiaste
Rabobankmedewerkers
Op woensdag 13 juni overvielen medewerkers van de
Rabobank ruim 200 geslaagden
in de regio Meppel, Staphorst
en Steenwijkerland met leuke
cadeautjes.
Het was een heuse verrassingsactie die Rabobank MeppelStaphorst-Steenwijkerland
woensdag 13 juni hield. Inwoners
uit de regio konden toekomstige
geslaagden opgeven om ze te laten verrassen. Gewapend met slingers,
gadgets en heerlijke taart gingen de promotieteams op zoek naar woningen
waar een vlag met een schooltas aan de voorgevel vertelden dat daarachter een blije geslaagde woont. Bij die woningen stapten de teamleden uit,
belden ze aan en zodra ze de geslaagde voor het schoolexamen voor zich
in de deuropening hadden, werd hij of zij overladen met kleurige slingers
en aardige presentjes. Een spontane actie van de Rabobank, die graag alle
geslaagden in deze regio feliciteert. “Enerzijds omdat we deze prestatie
van jongeren waarderen, anderzijds omdat we het belangrijk vinden dat ze
straks goed voorbereid van start gaan met hun studie”, zo geeft de Rabo
aan. Naast een heerlijke taart kregen de geslaagden ook tips en informatie
om klaar te zijn voor het studentenleven.
“Wij willen aanwezig zijn bij sleutelmomenten in iemands leven. Naast de
geboorte of bijvoorbeeld bij het kopen van een huis is het behalen van een
middelbareschooldiploma ook zo’n sleutelmoment. Op deze manier hopen
we dat de jongeren aan ons denken wanneer ze iets willen wijzigen in hun
bankzaken. De feestmomenten van #HoeraGeslaagd leveren ons veel mooie
momenten op en we zijn op een bijzondere manier in contact met deze
jongeren.”

Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl

9

De kapsalon is gesloten van 6 t/m 24 aug.
Maak tijdig een afspraak om teleurstelling
te voorkomen. Tot de vakantie:

20% KORTING

op alle verzorgings- en stylingsproducten
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag, ook in de avonduren

     
  
    
  
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!  
  
  
  
  
  

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

Annerie
KREMER
uitvaartzorg

‘

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd,
rust en aandacht die nodig is.

0522 - 245021

Annerie, Sigrid & Marieke

Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl
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K. Bakker

schilders en afwerkingsbedrijf
Dorpsstraat 33
7958 RK Koekange

Tel. 0522 45 12 52
Mob. 06 12 36 23 74

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com

Jaarlijkse schoonmaak speeltuin
Beste mensen,
Zaterdagmiddag 30 juni houden we onze jaarlijkse schoonmaak van de Speeltuin. Komen jullie ons helpen? Vele handen maken licht
Electra
** Gas
** Dak/Zink
werk!! Wij zorgen voor de koffie/thee en*
een hapje
drankje na
*voor
Electra
Gas en een
Dak/Zink
*Water
*
Cv
*
Aardwarmte
de gedane arbeid.   
*Water
* Cv
* Aardwarmte
* Electra
* Gas
* 3140
Dak/Zink
Er zijn diverse werkzaamheden die gedaan
moeten
dus je
hoeft
nietKeuring
sterk of
** Zonne
Energie
** Nen
Zonne
Energie
Nen
3140
Keuring
* Cv
* mee
Aardwarmte
handig te zijn. Wel is het praktisch als je*Water
zelf tuingereedschap
neemt. Je
* Zonne
Energie
* Nen
3140
Keuring
kunt daarbij denken aan schoffel, hark,
bezem,
kantensteker,
onkruidkrabWesterweiden
Westerweiden 70,
70, 7961
7961 EA
EA Ruinerwold
Ruinerwold
ber, schop, kruiwagen enz.
Tel:
06-13471784
Tel: 06-13471784
Westerweiden
70, 7961 EA Ruinerwold
Mail:
We beginnen om 15.00 uur. Tot dan!
Mail: info@heroldpouwels.nl
info@heroldpouwels.nl
Tel:
06-13471784
Site:
www.heroldpouwels.nl
Site: www.heroldpouwels.nl
Mail: info@heroldpouwels.nl
Groeten, Het bestuur van Speeltuinvereniging
de Hommel
Site: www.heroldpouwels.nl
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* Cv
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Gas
Dak/Zink Westerweiden
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Voor
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riool
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**Cv
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* Cv
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Mail: info@heroldpouwels.nl
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info@heroldpouwels.nl
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/
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*
*
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*
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*
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/
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Site:Energie
www.heroldpouwels.nl
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Tel. 06 - 134 717 84

Westerweiden
7961
Ruinerwold
Westerweiden
Westerweiden70,
70,7961
7961EA
EARuinerwold
Ruinerwold Westerweiden
70, 70,
7961
EA EA
Ruinerwold
Westerweiden
70,
7961
EA
Ruinerwold
Westerweiden
70, 7961
EA06-13471784
Ruinerwold
Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold
Tel:
06-30995067
B.g.g.:
Tel:
Tel:06-13471784
06-13471784
Tel: 06-13471784
Tel: 06-30995067
B.g.g.: 06-13471784
Tel: 06-30995067
Tel: 06-13471784
Mail:
riooltechniekdrenthe@ziggo.nl
Mail:
Mail:info@heroldpouwels.nl
info@heroldpouwels.nl
Mail:
Mail: info@heroldpouwels.nl
riooltechniekdrenthe@ziggo.nl
Mail: info@heroldpouwels.nl
B.g.g.: 06-13471784
Site:
Site:www.heroldpouwels.nl
www.heroldpouwels.nl
Site: www.heroldpouwels.nl
Site: www.heroldpouwels.nl
Mail: riooltechniekdrenthe@ziggo.nl
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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

Verslag fietsdag voorheen Vrouwen van Nu
Donderdag 21 juni 2018
Om 9.30 uur zijn we vertrokken met 15 dames. En dat, ondanks de voorspelde kou en regen van die dag. Een grote opkomst dus!!
De route ging via Weerwille, over het nieuwe fietspad naar Oosteinde, het
Schultepad op naar Havelte. Bij het Knooppunt in Havelte werden we ontvangen met koffie en een kruidkoek.
Na de koffie ging onze fietsroute verder langs de Drentse Hoofdvaart, over
Veendijk naar Nijeveen.
Hier hadden we afgesproken bij Het Kinderwagen Museum.
Dat was een verrassing, wat een nostalgie, wat veel spullen van vroeger!!
Het leek of de tijd had stilgestaan! Mevrouw Elsinga, van het museum, kon
ook schitterend vertellen over haar uit de hand gelopen hobby.
In 2016 was zij met een museum aan huis begonnen, in een schuur.
Maar dat werd al snel te klein. Zij heeft nu ongeveer 60 wagens.
In het museum in Nijeveen (voormalige bibliotheek) staan 30 kinderwagens
en 8 poppenwagens tentoongesteld. De oudste komt uit 1900. De rest staat
in opslag. Het is de bedoeling om te gaan rouleren. Er zijn ook oude poppen
en poppen die net-echt zijn. Je zou er zo mee weglopen!!
De volgende stop waren de Kalkovens, waar ook al op ons gewacht werd.
Hier was koffie of thee, maar ook advocaat met slagroom (!) voor ons.
Na een welverdiende pauze gingen we via een mooie route over de
Paradijsweg, Ruinerwold, De Bloemen weer op Koekange aan.
Om ongeveer 6 uur waren we bij Pitch en Putt, er stond inmiddels 45 km
op de teller.
Hier was een heerlijk diner voor ons klaargemaakt.
We hebben gefietst met 15 dames, maar hier kwamen er nog 8 bij, die door
omstandigheden niet mee konden fietsen, maar wel graag mee wilden eten.
Heel gezellig!
Op een paar spatjes regen na, hebben we een heerlijke dag samen gefietst.
En…….. dames van de reiscommissie: Bedankt voor deze geslaagde dag!!!
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Duofiets
Hebt u de duofiets in de optocht gezien?
Nee?
Gelukkig hebben we de foto nog!
Wordt ‘t lastig op de gewone fiets? Deze
lenen kost u niets.
Bel gewoon: De fietstelefoon!
06 - 232 80 808
- U kunt de fietstelefoon bellen om zelf als
vrijwilliger met iemand te fietsen (dan
wordt u ingewerkt).
- U kunt de fietstelefoon bellen wanneer u
met een vrijwilliger wilt fietsen. U hoeft
niet zelf een vrijwilliger te zoeken (dit
mag wel). Maar er zijn vrijwilligers ingewerkt die graag met u gaan fietsen.
Coördinator van de duofiets is Sonja
Verkaik. Zij helpt u graag.
Dorpsbelangen Koekange
Een complete Supermarkt met veel Extra’s

Party service

Zoals onze Party service:
 Wij verzorgen feesten en partijen.
 Barbecues en heerlijk vlees.
Een complete Supermarkt met veel Extra’s
 Mooie salades & Hapjes schalen.
 Borden & Bestek, glazen
Zoals onze Party service:
 Warme en koude buffetten.
 Wij verzorgen feesten en partijen.
 Biertafel & Frisdrank
 Barbecues en heerlijk vlees.
 Uw hele feest en één beheer
 Mooie salades & Hapjes schalen.
 Borden & Bestek, glazen
En een bezorg service:
 Warme en koude buffetten.
 Ook gekoeld vervoer.
 Biertafel & Frisdrank
 Wij bezorgen boodschappen.
 Uw hele feest en één beheer
 Maaltijd service
 Online boodschappen doen
En een bezorg service:
 Ook gekoeld vervoer.
Voor vragen kunt u bellen of mailen.
 Wij bezorgen boodschappen.
Tel
0522-451331
 Maaltijd service
Fax 0522-452124
 Online boodschappen doen
Mail spar@koekange.com
www.sparkoekange.com
Voor vragen kunt u bellen of mailen.
Tel
0522-451331
Spar Koetsier
Fax 0522-452124
Dorpsstraat 26
Mail spar@koekange.com
7958 RN
www.sparkoekange.com
Koekange
Spar Koetsier
Dorpsstraat 26
7958 RN
Koekange
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Wedstrijduitslagen De Bosruiters
Balkbrug
Erin Krijt met Aron B dressuur 1e met 191.5 punten
Ruinerwold
Tess Liezen met Shirley B dressuur 2e met 187 punten
Roelfina Veenhof met E-Berlina L1 dressuur 2e met 190,5 punten
Dalerveen
Anouk Brinkman met Evita O.j. 2e prijs in de klasse L cat. D/E
Koekange
Erin Krijt met Aron B dressuur 1e met 189 punten
Erin Krijt met Aron B dressuur 1e met 204 punten
Sabrina Nota met Vienna L1 dressuur 2e met 187,5 punten
Roelfina Veenhof met E-Berlina L1 dressuur 2e met 190 punten
Denise Termeulen met Zomertijd M1 dressuur 1e met 188 punten
Marjolein Hilberts met Alanda- B M2 dressuur 1e met 176,5 punten

Te k o o p , g e v o n d e n e . d .
Gezocht:
Jongen/meisje voor
tuinwerkzaamheden, tegen
financiële vergoeding. Sjoerd en
Anneke Windemuller, tel. 451753.

Gevonden tijdens het
Koekangerfeest
Blauw bomberjack, af te halen aan
de Weerwilleweg nr. 24

Gezocht:
Zelfstandige melker/melkster voor de zondagavond. Is dit wat voor jou?
Stuur me dan even een berichtje of bel. Tel. 06-23706184. Gr. Hans Vetketel
Duofiets
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:
Te Koop/Te huur en dankbetuiging: 6 euro (overmaken op NL56 RABO 0341
8777 78 t.n.v. Drukkerij Kleen). 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
Info 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:
c.b.s. Joh. Frisoschool:

Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel: 451511
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel: 451384

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
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Feestrockband ’n Keer wat anders!!

De zomervakantie goed beginnen? 21 juli organiseert de Activiteitencommissie
van Dorpshuis de Schakel een geweldige avond met de band ‘n Keer wat
anders!!
Al sinds 2005 maakt deze maffe band de Nederlandse podia onveilig met
een verzameling hits uit binnen- en buitenland, gebracht met kolderieke
capriolen en veel, heel veel lol. Als een muzikale tsunami vliegen je de popen rockklassiekers om de oren, waarbij ze moeiteloos van Abba via Paul de
Leeuw bij Status Quo uitkomen, waarna ze in één ruk doorgaan met Guus
Meeuwis om via Queen en Normaal weer terecht te komen bij – we noemen
maar wat – Tina Turner of Rowwen Hèze. Kortom: Feestrock, met een hoofdletter F.
Dus, 21 juli in Dorpshuis de Schakel van 21.00 tot 02.00 uur. Entree: vanaf
18 jaar, kosten € 10,-

Agenda
27 juni
De Koegang nr. 13
29 juni
Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
30 juni
Jaarlijkse schoonmaak speeltuin - 15.00 uur
5 juli
Muziekfeest De Bergklanken - Dorshuis De Barg’n - 18.00 uur
5 juli
Workshop De Bergklanken - Dorshuis De Barg’n - 19.30-21.30 uur
11 juli
De Koegang nr. 14
12 juli
Workshop De Bergklanken - Dorshuis De Barg’n - 19.30-21.30 uur
14 juli
Kar Ga Door Zuidwolde
20 juli
Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
21 juli	Optreden Feestrockband ‘n Keer wat anders - De Schakel - 21.0002.00 uur
25 juli
De Koegang nr. 15 - laatste Koegang voor de zomerstop
29 aug.
De Koegang nr. 16
Iedere vrijdagmiddag
Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
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.
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
Volgende uitgave
11 juli 2018
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 5 juli 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

