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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
29 juli 11.00 uur Ds. L. Sollie Meppel
 15.30 uur Ds. van Rijswijk 
  5 aug. 11.00 uur Ds. E. Meijer Heemse
 15.30 uur Ds. van Rijswijk 
12 aug. 11.00 uur Ds. E. Woudt Heemse
 15.30 uur Ds. H.M Smit Zuidwolde
19 aug. 11.00 uur Ds. R. Meijer Meppel
 15.30 uur Ds. L. Sollie Meppel
26 aug. 11.00 uur Ds. J.H. Dunnewind Heemse
 15.30 uur Ds. P.K. Meijer Meppel
 
Gereformeerde kerk, Berghuizen
29 juli 9.30 uur Ds. C.A.D. van der Meulen Apeldoorn
  5 aug. 9.30 uur Ds. P. Boomsma Nijverdal
12 aug. 9.30 uur Ds. J. Kooistra Dwingeloo
19 aug. 9.30 uur Mw. ds. M. van Doorne Wolfs ’t Harde
26 aug. 9.30 uur Ds. J.W. Muis

Protestantse Gemeente Koekange
29 juli 9.30 uur Ds. R. Gosker De Wijk / IJhorst 
  5 aug. 9.30 uur Ds. R. Kloosterziel Ruinerwold  
12 aug. 9.30 uur Ds. B. v/d Brink - Smit De Wijk  
19 aug. 9.30 uur Ds. G. Naber Ruinen  
26 aug. 9.30 uur Mevr. P. van der Zee Havelte

Kerkdiensten

* Electra      * Gas * Dak/Zink
*Water * Cv * Aardwarmte
* Zonne Energie  * Nen 3140 Keuring

Westerweiden 70, 7961 EA Ruinerwold 
         Tel: 06-13471784 
Mail: info@heroldpouwels.nl          
Site: www.heroldpouwels.nl 

    Voor al uw riool werkzaamheden    
Riool verstoppingen, Aanleg riool 

 Camera / Rook inspectie 
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur dazen

Lig je net in bed, het licht is uit en je valt bijna in slaap, komt er een zoe-
mende mug langs. Een bekend en vooral irritant fenomeen. Wie heeft er geen 
hekel aan? Er is een voordeel, als je het een voordeel mag noemen, muggen 
zijn meestal ’s nachts actief. Zit je buiten op een terras of maak je een leuke 
wandeling, dan laten de muggen zich meestal niet zien. Maar zoals dat gaat, 
zijn er wel weer andere vervelende insecten die het op je gemunt hebben. 
Sommige mensen zullen nu aan bijvoorbeeld wespen denken, maar die ste-
ken je alleen als je ze lastigvalt.
Ik wil het echter hebben over dazen. Dat zijn tweevleugelige insecten, waar-
van het vrouwtje zich voedt met eiwitrijk bloed voor de ontwikkeling van 
haar eieren. Dazen zijn meestal overdag actief en kunnen zich tijdens een 
wandeling erg hinderlijk rond je hoofd vliegen. Wachtend op een mogelijk-
heid om jouw bloed af te tappen. Ze kunnen daarbij vervelend bijten, steken 
doen ze namelijk niet.
Er zijn in ons land een aantal dazen die het ons en onze (landbouw)huisdie-
ren lastig kunnen maken. De belangrijkste zijn de gewone regendaas, de 
gewone goudoogdaas, de paardendaas en de runderdaas. Voor de mens zijn 
de eerste twee het meest irritant. Persoonlijk heb ik het dus niet op die twee.
Waar ik nu woon krijg ik wel eens bezoek van de gewone regendaas, zelfs 
in mijn tuin. Hij komt vooral tevoorschijn bij warm, broeierig weer. Hij dankt 
zijn naam aan het feit dat hij kort voor of tijdens de regen vaak actief is. 
Qua kleur is hij onopvallend grijs gekleurd. Eenmaal op je blote arm of been 
geland, voel je al vrij snel zijn beet. Gelukkig is hij niet al te snel en moet 
hij het bij mij met de dood bekopen. Tijdens mijn jeugd had ik regelmatig 
last van de gewone goudoogdaas. Vaak als ik onkruid stond te wieden op 
de akker van onze boerderij in de Noordoostpolder. Hij mag dan wel mooie, 
grote, blauwgroene ogen hebben, zijn beet is pijnlijker dan die van de 
gewone regendaas.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Schoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nl
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De Berken 11
Koekange

zonne-energie

Burenhulpgroep vanuit Koekangerveld 
‘Veldmarter’ vraagt aandacht voor de telefooncirkel
Als het niet vanzelfsprekend is om iedere dag iemand te zien of te spreken en 
als je je als oudere kwetsbaar voelt, dan kan het fijn zijn om mee te doen in 
een telefooncirkel van het ‘Rode Kruis’. Iedere ochtend even gebeld worden 
door iemand uit je cirkel, die ook alleen opstaat en weet dat het waardevol 
is om gebeld te worden aan het begin van de dag. Vervolgens bel je zelf de 
volgende persoon in de cirkel, ook daar heb je even een kort gesprekje mee 
om te checken of het goed gaat. Het is als een ‘lopend vuurtje’, aangestoken 
door een vrijwilliger en uiteindelijk weet deze vrijwilliger aan het einde van 
de cirkel, als iedereen gebeld is, dat iedereen okay is voor de nieuwe dag.
Elke dag is er een vrijwilliger die voor die dag de cirkel opstart en afrondt.
Heeft u interesse om mee te doen in een telefooncirkel, dan kunt u contact 
opnemen met Karin Elders van het ‘Rode Kruis’ (karinelders@hotmail.com 
tel. 06-46138205) of met mensen van ‘de Veldmarter’. Zij wonen bij u in de 
buurt. Vooral ook op Marterhaar.
In eerst instantie haken wij vanuit Koekangerveld aan bij Ruinen. Als het 
groepje groter wordt, kunnen we beter weer splitsen.
Er kunnen ook wel mensen uit Koekange mee gaan doen met Ruinen. Er 
kunnen ook altijd nog vrijwilligers mee doen. Het wordt ondersteunt door 
Het Rode Kruis.

Groeten van onze Kerngroep en “de doeners” van Veldmarter
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Collecte Rode Kruis
 
Het Rode Kruis afdeling De Wolden bedankt alle collectanten en de bewoners 
in de regio Koekange voor de grote inzet en bijdrage.
In de landelijke collecteweek van 25 t/m 30 juni is in Koekange totaal  
€ 1.386,72 opgehaald.
Het totaalbedrag dat in De Wolden is opgehaald is € 4.386,79.
Namens het Rode Kruis en de plaatselijke coördinatoren, hartelijk bedankt.
 

Jan Jansen, Roelof Kwant en Henk Seegers 
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KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

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

‘

Grote belangstelling voor Kar Ga Door

Het historische voertuigen-
evenement Kar Ga Door 
bracht zaterdag 14 juli weer 
veel mensen op de been. 
Duizenden bezoekers waren 
zaterdag in Zuidwolde om 
te kijken naar de circa 200 
oldtimers, de optocht met 
klassieke paardenrijtuigen, 
de oude handkarren, fietsen en wandelwagens en bezochten de markt met 
onder andere oude ambachten, muziek, lekkernijen en andere koopwaar.
Rutger Wemmenhove, voorzitter van stichting Kar-Ga-Door Zuidwolde, is 
trots op iedereen die heeft geholpen bij de organisatie van het evenement: 
‘’We zijn na 6 jaar goed op elkaar ingespeeld en dat zag je zaterdag ook 
terug. Er zijn natuurlijk altijd wel een paar verbeterpunten, maar we hebben 
vooral positieve reacties gekregen van de deelnemers en weer een onge-
looflijk aantal bezoekers. Volgens mij hebben we veel mensen een leuke dag 
bezorgd en daar gaat het ons om.’’ Volgend jaar gaat de organisatie weer 
voor een succesvol evenement. Dan is Kar Ga Door op zaterdag 13 juli. 



7

 
  

Party service
Een complete Supermarkt met veel Extra’s

Zoals onze Party service: 
 Wij verzorgen feesten en partijen.
 Barbecues en heerlijk vlees.
 Mooie salades & Hapjes schalen.
 Borden & Bestek, glazen
 Warme en koude buffetten.
 Biertafel & Frisdrank
 Uw hele feest en één beheer

En een bezorg service: 
 Ook gekoeld vervoer.
 Wij bezorgen boodschappen.
 Maaltijd service
 Online boodschappen doen

Voor vragen kunt u bellen of mailen. 
Tel 0522-451331
Fax 0522-452124 
Mail spar@koekange.com
www.sparkoekange.com 

Spar Koetsier 
Dorpsstraat 26 
7958 RN 
Koekange 
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Koekange 

Kwalificeer je voor het NK Legpuzzelen 2019 
op 15 december in Ruinen
Inschrijving voorrondes geopend

Op 30 maart 2019 vindt de grote finale plaats van het NK Legpuzzelen in 
Roelofarendsveen. De voorrondes om je als team voor dit puzzelfestijn te 
kwalificeren, vinden dit najaar door het gehele land plaats. Na het overwel-
digende aantal van 1.000 inschrijvingen voor de voorrondes van afgelopen 
jaar, is het aantal voorrondes dit jaar verdubbeld. Elke puzzelfan krijgt daar-
mee de kans om deel te nemen aan dit grootste, maar bovenal gezelligste 
puzzelevenement! Enthousiasmeer drie vrienden/familieleden en schrijf je 
in voor de voorronde op 15 december in dorpshuis ‘t Neie Punt in Ruinen!
Tijdens de voorrondes van het NK Legpuzzelen leggen teams van vier perso-
nen, net als bij de finale, een 1000 stukjes tellende Jan van Haasteren puzzel 
van Koninklijke Jumbo. De eerste vier teams die als snelste de puzzel vol-
ledig en correct hebben gelegd, kwalificeren zich voor de finale op 30 maart 
2019. Vorig jaar waren de voorrondes binnen korte tijd vol, vandaar dat dit 
jaar het aantal voorrondes is verdubbeld naar maar liefst twaalf edities. Er is 
plek voor 2.000 puzzelfans, waarvan bijna 200 met elkaar de strijd aangaan 
tijdens de finale. 
Inschrijven kan via www.nklegpuzzelen.nl.
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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.

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

Vrijwilligersfestival voor alle vrijwilligers in De Wolden!

Bent u actief als vrijwilliger in De Wolden? Kom dan op vrijdagavond 19 
oktober naar het Vrijwilligersfestival van De Wolden in Buitencentrum De 
Poort te Ruinen!
Gemeente De Wolden is een gemeenschap waar heel veel vrijwilligers actief 
zijn. Zonder deze vrijwilligers staat alles stil. Om de vrijwilligers eens flink in 
het zonnetje te zetten is er een Vrijwilligersfestival, voor jong en oud, geor-
ganiseerd. Het festival begint om 19.30 uur en er valt heel wat te beleven! Zo 
kan er o.a. een muzikale quiz worden gespeeld samen met de Pauwergirls, is 
er een workshop graffiti spuiten, is er speciaal voor de mannen een barbier 
aanwezig, zal Magic John de nodige goocheltrucs verzorgen, kan men zich 
onderdompelen in Caribische sferen bij de smoothiebar, zijn er de nodige 
versnaperingen tussendoor en veel meer!
I.v.m. de catering dient u zich vóór 1 oktober aan te melden voor het festi-
val via de website van ViP De Wolden www.vipdewolden.nl, per mail info@
vipdewolden.nl of telefonisch 0528 – 378686. Er zijn geen kosten aan deze 
avond verbonden.
Wil je graag wat meer informatie over het Vrijwilligersfestival? Neem dan 
contact op Aïsha of Leonoor van ViP De Wolden via info@vipdewolden.nl of 
tel. 0528 -378686.
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Dorpsstraat 33
7958 RK  Koekange

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

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Repair Café in Dorpshuis Ruinen ’t Neie Punt 

Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Met een fiets 
waarvan het wiel aanloopt? Of met een trui waar mottengaatjes in zitten? 
Weggooien? Mooi niet! Dorpshuis Ruinen ’t Neie Punt aan de Jan Wierengaweg 
109 organiseert elke laatste maandag van de maand Repair Café van 13.00-
16.00 uur. Het eerstvolgende Repair Café is alweer op 30 juli. 

In Dorpshuis ’t Neie Punt, aan de Jan Wierengaweg 109 in Ruinen, draait het 
elke laatste maandag van de maand allemaal om repareren. Tussen 13.00 
en 16.00 uur staan diverse vrijwillige reparateurs klaar om gratis te helpen 
bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. 
Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. 
Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies... alles 
wat het niet meer doet, is welkom. En maakt kans op een geslaagde repara-
tie. De reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad.
Door repareren te promoten, wil Dorpshuis ’t Neie Punt bijdragen aan het 
verkleinen van de afvalberg. Dat is hard nodig, vindt Alie ter Bork. “In 
Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis 
mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden 
zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het 
Repair Café willen we daar verandering in brengen.”
Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier 
met elkaar in contact te brengen. En te ontdekken dat er heel veel kennis 
en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. Alie ter Bork: “Als je 
samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot een fiets, een cd-speler 
of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders als je hem 
of haar de volgende keer op straat tegenkomt. Samen repareren kan leiden 
tot heel leuke contacten in de buurt.”  
Alie wijst erop dat repareren ook geld en kostbare grondstoffen bespaart, 
en bijdraagt aan de beperking van de CO2-uitstoot. “Maar bovenal willen we 
met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.”
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Dagelijks keuze uit  
vers bereide maaltijden 

Lekker en gezond eten zonder  
zelf te koken? Bestel uw maaltijd  

bij Maaltijdservice Thuis! 

 Een enkele keer, 1x in de week 
of iedere dag 

     Warm of koelvers thuisbezorgd 

Maaltijdservice Thuis 

www.zzwd.nl 
Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

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

Volop zomerbloeiers
en groenteplanten

Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp
Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.
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Weerwilleweg 1         Koekange
info@garage-gritter.nl         T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

•	In-	en	verkoop
•	Onderhoud
•	Reparatie

Neem	eens	een
	kijkje	op

onze	website	vo
or	een

groot aantal occasions!

•	Airco	service
•	Automatische	
	 transmissie	spoelen

Marijn Boerstra exposeert in de boomgaard van Museum 
De Wemme
Elk jaar is er in de boomgaard van Museum De Wemme in Zuidwolde werk 
van een regionale kunstenaar te zien. Dit jaar zijn dat de beelden van Marijn 
Boerstra uit Hoogeveen. Het werk van Marijn Boerstra kenmerkt zich door 
toegankelijkheid. Als kijker voel je al snel verwantschap en herkenning. In 
haar meest recente werk komt haar passie voor yoga en dieren bij elkaar. 
Schijnbaar logge dieren als de olifant blijken toch heel goed in staat om in 
de schouderstand te komen. En de haas, met zijn lange poten, raakt niet in 
de knoop bij de heupopheffing. Lijken dieren op mensen of is het andersom? 
Zijn eigenschappen van mens en dier uitwisselbaar? Op deze vragen mag de 
toeschouwer van dierfiguren van Marijn zelf een antwoord geven. 
Marijn is een handvormer, de figuren worden hol opgebouwd. Hierdoor is het 
mogelijk grote objecten te maken. Het gedroogde werk wordt daarna een of 
meerdere keren gestookt tot steengoed. De glazuren bestaan meest uit inge-
wassen oxydes en pigmenten. Daarover wordt een transparante matte of 
glanzende glazuur gespoten. Deze manier van glazuren houdt de ‘huid’ van 
de klei open, geeft eenheid tussen de vorm en de oppervlakte van het beeld.
Ook in vitrines in de koffiekamer van het museum zijn een aantal beelden 
van haar te zien. Het werk van Marijn Boerstra is tot eind oktober gratis te 
bezichtigen. De openingstijden van Museum De Wemme zijn: di t/m vr van 
10.00 tot 17.00 uur. Zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur. 

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

“Zo mooi is De Wolden”, al 20 jaar
 
Gemeente De Wolden bestaat 20 jaar. Om dit te vieren is een fotowedstrijd 
georganiseerd en daarop zijn bijna 70 foto’s ingestuurd. “Een geweldig aan-
tal”, volgens burgemeester Roger de Groot. Hij is vooral te spreken over de 
kwaliteit van de foto’s. “Bij het bekijken van alle inzendingen dacht ik vaak: 
zo mooi is De Wolden inderdaad!”

Tentoonstelling
Uit alle inzendingen is een selectie van ruim 20 foto’s gemaakt voor een ten-
toonstelling in het gemeentehuis. Roger de Groot: “Dit mag je als inwoner 
van De Wolden niet missen. Onze mooie gemeente is op allerlei manieren in 
beeld gebracht.”

Winnaars 
Vorige week zijn de prijswinnaars bekend gemaakt. “We hebben drie win-
naars die zich hebben gericht op het thema van de wedstrijd: actief en 
betrokken. Veel foto’s pasten minder bij het thema. Daar zitten echter ook 
prachtige plaatjes tussen en daarom hebben twee daarvan ook een prijs ont-
vangen,” aldus de burgemeester.

Vereniging 
Er was een speciale oproep voor 
verenigingen en ondernemers. De 
winnaar daarvan krijgt de kans 
op extra reclame om bijvoorbeeld 
leden te werven. Dit is gewor-
den: de korfbalvereniging KIA uit 
Koekange. 
De foto’s zijn de hele zomer te 
bewonderen in het gemeentehuis 
tijdens de reguliere openingstijden. Foto: Trea ten Kate van korfbalvereniging KIA.  
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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 “fietste-
lefoon” 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!

Te koop,  gevonden e .d .

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

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl

Gezocht:
Hulp in de huishouding voor 1 dagdeel per 2 weken. Dagen kan in over-
leg, locatie Koekange. Voor meer informatie: 06-46007903.
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Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 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: Sportlaan 14, 7958 SM  Koekange, tel: 451511
c.b.s. Joh. Frisoschool: Pr. Christinalaan 8, 7958 SK  Koekange, tel: 451384

In format ie

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

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 29 augustus 2018
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 23 augustus 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

25 juli De Koegang nr. 15 - laatste Koegang voor de zomerstop
  1 aug.  Boerderijenfietstocht - start Zalencentrum Den Kaat, Zuidwolde 

tussen 9.00 en 12.00 uur
19 aug. Zomerbuffet - Landgoed Welgelegen
29 aug. De Koegang nr. 16
31 aug. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  8 sept. Kangoeroeclub KV KIA - korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
12 sept. De Koegang nr. 17
14 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
15 sept.  GIGA Kangoeroe Speelfestijn KV KIA - korfbalveld KV KIA - 10.00-

12.00 uur
21 sept. Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
22 sept. Kangoeroeclub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
26 sept. De Koegang nr. 18
28 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  6 okt. Kangoeroeclub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
10 okt. De Koegang nr. 19
12 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
19 okt.  Vrijwilligersfestival De Wolden - Buitencentrum De Poort, Ruinen - 

19.30 uur
20 okt. Kangoeroeclub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur  
24 okt. De Koegang nr. 20
26 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  3 nov. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
  7 nov. De Koegang nr. 21
  9 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
17 nov. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
21 nov. De Koegang nr. 22
23 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur

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



MEUBELEN,  KLEINMEUBELEN,  BANKSTELLEN,  TAFELS,  
SLAAPKAMERKASTEN, EETHOEKEN,  KASTEN,  DRESSOIRS,  BIJZETTAFELS, 

BOXSPRINGS,  KARPETTEN,  ENZ
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HUGO DE GROOTSTRAAT 9   MEPPEL

06 82522839
www.meubelstuntermeppel.nl

OPENINGSTIJDEN: DINSDAG t/m VRIJDAG 10.00 TOT 18.00 UUR
   VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR  ZATERDAG 10.00 - 17.00 UUR

 

VOORDELIG AANBOD MEUBELEN
DOOR VERKOOPSNELHEID KAN ONS AANBOD WEKELIJKS ANDERS ZIJN! WANT OP=OP!

 

ZIE OOK VOOR ACTUELE AANBOD ADV. MARKTPLAATS


