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Optreden van Bökkers afgelopen woensdagavond 
voorafgaand aan de Highland games.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
  9 juni !!!! 09.30 uur V. Rijswijk 
  15.30 uur Ds. R. Meijer Meppel
16 juni  09.30 uur Ds. R. v. Ommen Rouveen
  15.30 uur Ds. v. Rijswijk 

Gereformeerde kerk, Berghuizen
  9 juni  9.30 uur Ds. J.W. Muis  Pinksteren
16 juni  9.30 uur Ds. J. Kooistra Dwingeloo Feest Koekange

Protestantse Gemeente Koekange
  9 juni  9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  Pinksteren
16 juni  9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf/ J.W. Muis Feestweek  

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 
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NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE
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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 brandnetel 
Qua planten en dieren in de natuur zijn er niet veel waar ik een hekel aan 
heb. Uiteraard zijn er exemplaren waar ik liever omheen loop. Soms letter-
lijk, immers een veld met brandnetels loop ik in een korte broek echt niet 
door. Tenzij ik mijzelf goed heb ingepakt met kleding en schoeisel. Op de 
bladeren en stengels van de brandnetel zitten naast “gewone” haren ook 
vele brandharen. Deze brandharen zijn het verdedigingsmechanisme van 
deze plant.
Een brandhaar is een broze, met gif gevulde haar die een pijnlijke sensatie 
geeft. Aan de top van elke brandhaar zit een klein weerhaakje. Bij aanraking 
komt het weerhaakje in de huid vast te zitten. De top van de brandhaar 
breekt af, waarna er een mengsel van onder andere mierenzuur en hista-
mine naar buiten komt. Dat mengsel geeft een branderig gevoel op de huid. 
Het kan zelfs in een later stadium blaren veroorzaken. Het histamine zorgt 
ervoor dat de haarvaten in de huid verwijden, het mierenzuur zorgt ervoor 
dat het prikt.
De brandnetel als soort bestaat echter niet. In Nederland komen drie soorten 
voor, de grote, de kleine en de zuidelijke brandnetel. Laatstgenoemde soort 
is vrij zeldzaam en is ooit meegekomen met potgrond uit Zuid-Europa. De 
andere twee komen overal voor en zijn zeer algemeen. De grote en de kleine 
brandnetel lijken qua uiterlijk veel op elkaar. Uiteraard is de grote brandnetel 
groter, vooral in hoogte. Een ander verschil is dat de grote brandnetel wortel-
stokken heeft en zich hiermee gemakkelijk over een terrein kan verspreiden. 
Verder is het een meerderjarige en vaste plant. De kleine brandnetel daaren-
tegen is eenjarig en heeft een penwortel.
Hoewel de brandnetel een vervelende plant is, zijn met name de jonge 
blaadjes in de keuken te gebruiken. Je kunt er thee van maken, maar ook 
brandnetelsoep, brandnetelbroodjes of brandnetelstamppot. Buiten de keu-
ken is de brandnetel eveneens bruikbaar. Uit de stengels kun je vezels halen, 
waarmee je draden kunt maken als basis voor kleding. Vergelijkbaar met vlas 
en hennep.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Bij brilaankoop 
zonnebril* gratis,  
ook multifocaal

* uit zonnebrilcollectie (t/m 30-06-2019)

Oosterstraat 2 
7963 AC  Ruinen

Open op
Dinsdag • Donderdag • Vrijdag 
09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Woensdag • Zaterdag 09.30-12.00 uur 

Indien gewenst ’s avonds op afspraak 
0522 47 33 28

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, loc. Hofweg-Molenweg,  T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg,  T. 088-9684067 
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Roelof
H O V E N I E R
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Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl
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Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud
  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
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Cluedo-competitie in de bibliotheek
Eén moord, zes verdachten! In het kader van de Spannende Boekenweken 
organiseren de bibliotheken in De Wolden een cluedo-competitie. Kom naar 
één van de bijeenkomsten en doe mee! De snelste detective van alle vier de 
avonden wint een avond in een escaperoom. 
Praktische informatie
Er zijn in juni vier cluedo-bijeenkomsten:
Dinsdag 11 juni Bibliotheek Ruinerwold
Donderdag 13 juni Bibliotheek Ruinen
Woensdag 19 juni Bibliotheek Zuidwolde
Donderdag 20 juni Bibliotheek De Wijk 
Elke bijeenkomst begint om 19.30 uur. De kosten voor deelname bedragen 
€ 3. Vooraf opgeven kan tot 10 juni in de bibliotheek, via de mail of per 
telefoon. 
Spannende Boekenweken
De Spannende Boekenweken zetten de thriller als vakantieboek centraal. 
De vakantie is voor 40% van de Nederlanders het moment om méér boeken 
te lezen dan normaal. Gemiddeld nemen we zo’n zes boeken mee op reis. 
Thrillers en detectives worden in de bibliotheken dan ook het meest geleend 
in de aanloop naar de zomervakantie.
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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 

Aandacht geeft kwaliteit

Koekangerdwarsdijk 9 ~ 7958 SP  Koekange
Telefoon 0522 45 25 10 ~ Mobiel 06 36 50 19 13

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag, ook in de avonduren
m.u.v. woensdagmiddag en -avond

De Berken 11
Koekange

zonne-energie

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
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Geachte bewoners,

Op maandag 10 juni wordt er voor de eerste keer het looprondje Koekange 
georganiseerd in Koekange. Dit jaar hebben we een mooie ronde uitgezet. 
Hiervoor heeft de gemeente een vergunning verleend.
Het parcours gaat bij u door de wijk / straat. 
Wij willen u vragen om op maandag 10 juni vanaf 9:00 uur geen auto’s meer 
te parkeren langs de straat in verband met het opbouwen van het parcours.
Tijdens de wedstrijden die vanaf 11:30  uur op de prinses Margrietlaan star-
ten is het niet mogelijk om bij uw huis te komen met de auto. We vragen u 
met klem om deze dan elders in de wijk te parkeren.
Het parcours gaat over de prinses Margrietlaan, Sportlaan tot aan het Hof 
van Koekange, Esdoorn en van daaruit Meidoorn en Lange Dijk. Via de 
Dorpsstraat (fietspad) gaat het langs de Eggeweg naar de Hoge Linthorst. 
Vanaf daar gaat het parcours verder via de Lange Dijk naar het schelpenpad 
achter het Hof van Koekange langs. Dan via het schelpenpaadje richting De 
Berken en De Wilgen om vervolgens over schelpenpad achter de Kerk langs. 
Via de Kerklaan gaat het weer richting de prinses Margrietlaan. Waar start en 
finish bij dorpshuis de Schakel is gesitueerd.
Omleidingsroute is via Koekanger Dwarsdijk en de Dorpsstraat.
Kerklaan, prinses Christinalaan, Sportlaan en Lange Dijk zijn afgesloten voor 
het verkeer.
Het spreekt voor zich, dat, bij calamiteiten, de wedstrijd wordt direct stil-
gelegd en de genoemde wegafsluiting worden opgeheven. Veiligheid voor 
alles!
We vinden het erg prettig als u – net als wij – kunnen genieten van een 
gezellig evenement wat het dorp Koekange op de kaart zet! Indien u hinder 
ondervindt willen wij u verzoeken contact met ons op te nemen. 

Met vriendelijke groet,
Reinders Wielersport Streetrace Ruinerwold
Organisatie Loop Rondje Koekange
Erik Kuijer   06-50444553
Lia Kuijer  06-46771120
Christina Tijmens 06-53606777

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

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 

Hoveniersbedrijf

Volop zomerbloeiers
en groenteplanten

Vaste planten
Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp
Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Stapelerweg 59a
De Wijk    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96
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Gezocht Baliemedewerker-gastheer/gastvrouw Tourist Info 
Het Reestdal
Ben je net zo enthousiast over het Reestdal als wij?
En zou je mee willen werken om anderen te laten zien wat het Reestdal voor 
bijzonders te bieden heeft?
Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons kleine, gezellige team om klanten 
te woord te staan over de regio, mee te helpen bij de organisatie van activi-
teiten of achter de schermen het Reestdal te promoten.
Kun je één keer per week of per 14 dagen een dag of dagdeel aanwezig zijn 
bij het Tourist Info Punt in De Wijk, dan zoeken wij jou.
Help je liever vanuit huis en wil je helpen bij het onderhouden van onze 
facebookpagina, dan ben je ook van harte welkom.
Heb je interesse?
Meer informatie is verkrijgbaar bij het Tourist Info Punt onder de molen in 
De Wijk.
Kom eens langs of neem telefonisch contact op via 0522-443275.

50 jaar   50 jaar   50 jaar   50 jaar   50 jaar   50 jaar   50 jaar  
Stichting Dorpshuis de Schakel, Koekange     1969 - 2019

Dit gaan wij vieren met alle Koekangenaren:
12 juni trappen wij af met een groots springkussenfestijn voor alle kinderen 
van 0 t/m groep 8 basisschool en natuurlijk ook voor alle kinderen die elders 
naar school gaan.
2 springkussens voor de kleintjes en een heus jungle track van 20 meter 
voor de bovenbouw. 14.00 - 16.00 uur
LEUKER KUNNEN WE HET ECHT NIET MAKEN!!!

13 juni: Crazy 50, wil jij eens een avond compleet buiten je comfortzone 
treden en de meest hilarische dingen meemaken? En ben je een beetje 
gestoord? Mooi!!
Dan is crazy 50 iets voor jou, gewoon een tof uitje, een avondje lekker gek 
doen en lol maken.
Opgave is niet nodig, je kan om 19.00 uur komen naar achterzaal dorpshuis, 
daar krijg je uitleg en daarna start.
Voor wie? Vanaf klas 1 middelbare school tot ongeveer 20 jaar.
GEKKER KUNNEN WE HET ECHT NIET MAKEN!!!

14 juni: Ik hou van Holland.
Een te gekke avond met aan de ene kant de molens en de andere kant de 
tulpen, quiz, muziekkennis, landelijk en regionale vragen, elke ronde nieuwe 
kandidaten. Deze avond wordt verzorgd door DuoDio.
Voor wie? Voor iedereen vanaf ongeveer 18 jaar.
Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
LEUKER EN GEKKER KUNNEN WE HET ECHT NIET MAKEN!!!
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Agenda

Kopij en advertenties (voorzien van naam, adres en tel.nr.) 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 19 juni 2019
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 13 juni 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  5 juni BHV - Dorpshuis De Schakel
  9 juni  Pinksterdienst kerken - Manege De Bennink Hoeve, Dijkhuizen 88a, 

Ruinerwold - 10.00 uur
10 juni LoopRondjeKoekange - vanaf 12.00 uur
16 juni Feestweekdienst - De Schakel - 9.30 uur
19 juni De Koegang nr. 12
21 juni Landgoeddiner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
28 juni Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
29 juni Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
  3 juli De Koegang nr. 13
13 juli Kar Ga Door Zuidwolde
13 juli NK Zitmaaierrace - Kuiper Koekange

Mob. 06 12 36 23 74 Mob. 06 57 42 0500

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

Te koop,  gevonden e .d .

Kosten particuliere advertenties:

Te Koop/Te huur: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender  e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e 2,50

Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina e 26,80)

Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

PETER PRUNTEL
Wolddijk 25, 7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
M. 06 - 23 24 93 05
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl



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

ONZE HUURBAAS GEEFT TIJDELIJKE VERLENGING
DAAROM BLIJVEN WE VOORLOPIG

Okergele Montel hoekbank van €1499,- nu voor € 749,50Okergele Montel hoekbank €1499,- nu voor € 749,50

Lamulux  vitrinekast van €999,- nu voor € 499,50Lamulux  vitrinekast €999,- nu voor € 499,50

Legergroen bankstel van Montel van €1599,- nu voor € 799,50Legergroen bankstel van Montel van €1599,- nu voor € 799,50

Legergroene hoekbank van €1500,- nu voor € 750,-

Bowl salontafel in verschillende kleuren van €299,- nu voor € 149,50

  Servieskast massief teakhout, 220 cm breed, van €2899, nu voor € 1449,50

 Ecoleren hoekbank in de kleur cognac, van €2799,- nu voor € 1399,50

Bruine bank voor bij de eettafel, 155 cm. € 299,-Bruine bank voor bij de eettafel, 155 cm. € 299,-

Stellingkast van mangohout € 699,-

KORTING van 50%!!!!!

Reguliere prijzen:

Stellingkast van mangohout € 699,-

Eetkamer stoelen, antraciet met sleepoot, set van 6. € 599,-

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

BOXSPRINGS,  KARPETTEN,  ENZ

NU bijna alles voor halve prijs!

OPEN!


