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Het allereerste Looprondje Koekange op tweede pinksterdag. 
Met 188 lopers en enthousiast publiek een geslaagd evenement!
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

23 juni 11.00 uur Ds. De Haan Zwolle

!!!!!! 16.30 uur Ds. S. de Bruine Balkbrug

30 juni 11.00 uur Ds. van ‘t Foort 

 15.30 uur  Ds. H.M. Smit Zuidwolde

Gereformeerde kerk, Berghuizen

23 juni 9.30 uur Ds. E. van Veen Steenwijkerwold

30 juni 9.30 uur Ds. J.W. Muis d.z.d.

Protestantse Gemeente Koekange

23 juni 9.30 uur Ds. B. Metselaar Beilen 

30 juni 9.30 uur Dhr. C.F. Dees  Meppel  

Kerkdiensten

HAIR
FASHION
KOEKANGE

maandag   gesloten
dinsdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
woensdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
donderdag   8:30-12:00 en 13:00-15:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag   8:30-12:00 en 13:00-17:30
zaterdag   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange

Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

Tegenvallende 
CITO-resultaten?

Voor hulp bij dyslexie, dyscalculie 
en overige (leer-)problemen

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP  Koekange
0522 452094
06 55572493

info@devlinder-rt.nl
www.devlinder-rt.nl
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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 grote aardslak 

Soms bestel ik ze wel in een restaurant, escargots. Vooral als ik in een land 
aan de Middellandse Zee verblijf. Een culinair aangelegd persoon weet dan 
wel waar ik het over heb. Het zijn huisjesslakken, vaak met kruidenboter en 
rechtstreeks uit een hete oven. Nu komen in ons land ook huisjesslakken 
voor die in theorie eetbaar zijn. Echter dat vergt een omvangrijke behande-
ling, voordat je ze op het bord hebt liggen. Dus daar begin ik niet aan.
Naast de huisjesslakken bestaan er ook naaktslakken, maar die zijn meestal 
niet geschikt voor consumptie. Niet omdat ze giftig zouden zijn, ze smaken 
gewoon slecht. Zo komt er in Nederland de grote aardslak voor. Een slak die 
gemakkelijk te herkennen is. Op zijn rug komt namelijk een patroon voor, 
dat enigszins doet denken aan dat van een tijger. De grote aardslak is name-
lijk ook bekend onder de naam tijgerslak. De term “grote” is echter niet voor 
niets, het is de grootste naaktslak van ons land. Er zijn exemplaren gevon-
den die langer zijn dan twee decimeter! Die pak je niet zomaar even op als 
je hem in je tuin tegenkomt.
De grote aardslak leeft voornamelijk in tuinen, plantsoenen, afvalhopen, 
kelders, tuinhuisjes en schuren. In het algemeen op vochtige plekken in de 
buurt van woningen. Zijn grondkleur is grijsbruin met op zijn rug een zwart 
vlekkenpatroon. Veelal lijkt dat op het vlekkenpatroon van een tijger, maar 
soms vloeien die vlekken samen tot zwarte lengtestrepen. Meestal betreft 
het dan jongere exemplaren, immers de grote aardslak kan een leeftijd van 
vier jaar bereiken. In en rond bebouwing heeft hij genoeg mogelijkheden om 
te overwinteren.
Vooral onder tuinders is de grote aardslak niet populair, hij is namelijk een 
enorme eter. Vrijwel letterlijk wat voor zijn mond komt gaat naar binnen. 
Dus niet alleen jonge slaplantjes in een moestuin. Wat te denken van voorra-
den in een kelder, honden- en/of kattenvoer en paddenstoelen. Zelfs andere 
naaktslakken zijn niet veilig voor hem.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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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, loc. Hofweg-Molenweg,  T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg,  T. 088-9684067 

Een succesvolle Familiefair Buitenleven

De organisatie kan terugkijken op een super geslaagde Familiefair Buitenleven 
op zaterdag 1 juni aan de Ossesluis tussen De Wijk en Koekange. Vooral de 
gezellige en ontspannen sfeer waren geweldig en hebben samen met het 
prachtige weer er zeker toe bijgedragen dat veel mensen de familiefair 
bezocht hebben. Naar schatting waren dat er zo’n 700 over de hele dag.

De eigengemaakte spulletjes werden enthousiast ontvangen en mensen 
genoten van het ter plekke gemaakte eten. De op een open vuur gemaakte 
goulash verspreide een heerlijke geur over het veld met kraampjes en zorg-
de ervoor dat de bezoekers hongerig werden. Velen zaten lekker in de zon 
bij vrolijke muziek te genieten.
Het springkussen en de dame met de grabbeljurk waren een echte hit bij de 
kinderen.
Voor het goede doel is veel geld opgehaald; € 580 kon na afloop overhan-
digd worden aan Stichting Hartekind.

Deze sfeervolle editie smaakt naar meer. Volgend jaar op zaterdag 6 juni 
komt de tweede Familiefair Buitenleven. Zet dat alvast in de agenda! Voor het 
goede doel is een organisatie gekozen voor Gilles de la Tourette.
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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

Let op! 

Op woensdag 19 juni staan we met een stand op de jaarmarkt. Dit is de laat-
ste gelegenheid om lid te worden van onze vereniging, maar ook de laatste 
gelegenheid voor leden om hun lidmaatschapskaarten op te halen. Kaarten 
die uiterlijk 19 juni niet opgehaald zijn, zijn daarna ongeldig en dat betekent 
dat er bij diverse activiteiten entreegeld betaald moet worden. 

Wat betreft de markt: Het feest wordt gehouden op het sportveld aan de 
Sportlaan, derhalve gaat de markt op vrijdag 21 juni naar de parkeerplaats 
aan de Prins Bernhardlaan nabij de Rozebottel. 
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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 

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

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

T: de Wijk 0522 - 440 473      
 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

Schoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nlSchoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nl

Schoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nl

Schoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nl

Schoonheidssalon & pedicure

A Case Of Beauty heeft een nieuwe naam:

Weerwille 17 | 7961 LV Ruinerwold | 06 52273961
info@footandbeautycare.nl | footandbeautycare.nl

Kuiper BV
Dorpsstraat 57, 7958 RM  Koekange

Tel. 0522-451231

www.kuiper-koekange.nl

Al jaren een begrip 
in de wijde omgeving

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
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Dorpshuis De Schakel 50 jaar (deel 7)
Vervolgens gaf de voorzitter uitleg over de samenstelling van het bestuur van 
het dorpshuis waarin zitting hebben vertegenwoordigers van de verschillende 
plaatselijke groeperingen. 
Na deze uiteenzetting gaf hij, als eerste spreker het woord aan de Commissaris 
van de Koningin. Deze zegt o.a. dat hij deze opening graag wilde doen voor 
burgemeester Briët. Het nut van een dergelijk gebouw is voor verenigingen 
zowel van jongeren als ouderen van groot belang.  Er zit een hele tijd tussen 
de totstandkoming van dit gebouw en de eerste vergadering hierover. Maar wat 
langzaam groeit, groeit goed en wordt sterk. Koekange is het 41e dorpshuis 
in Drenthe. Ik hoop dat het een middelpunt in de dorpsgemeenschap wordt en 
er een eenheid in verscheidenheid door tot stand komt, aldus de commissaris.
Daarna sprak locoburgemeester Van de Berg. Ook hij memoreerde dat het eerst 
niet zo gemakkelijk was geweest om tot een dorpshuis te komen, maar zo zie 
je als je maar doorzet kan er wel wat tot stand komen. De gemeente wenst 
Koekange heel veel geluk met dit nieuwe gebouw. Als straks de sportvelden 
en de bejaardenwoningen hier dichtbij, klaar zijn dan ligt dit gebouw goed en 
kan er veel gebruik van gemaakt worden o.a. van de wasgelegenheid door de 
sportmensen. Aan het eind van zijn toespraak mocht de locoburgemeester de 
naam van het dorpshuis bekend maken. Dat was “De Schakel”. Deze naam was 
gekozen uit 38 inzendingen door 18 personen en was bedacht door de fam. 
Pothof en fam. R. Kwant. Zij mochten de waardebon van ƒ 25 gulden te beste-
den bij de plaatselijke middenstand, samen delen.
De heer Diemens van CRM  was steeds een stuwende kracht voor de dorpshuis-
commissie geweest. Evenals hij dit was geweest bij de totstandkoming van het 
dorpshuis in Berghuizen.
Hij sprak zijn waardering uit voor de goede samenwerking die er steeds was. 
In alle plaatsen is de bevolking, als het dorpshuis goed is opgezet blij met hun 
dorpshuis. Hij zei te hopen dat dat hier ook zo wordt.
De heer Wanninkhof van Opbouw Drenthe zei: ”Zo’n dorpshuis is belangrijk 
voor het verenigingswerk. Er kan zoveel in gedaan worden. Het is echter wel zo 
dat men thuis de beste gezelligheid moet kunnen vinden”. Hij bood een stevige 
voorzittershamer aan goed voor boeren- of melkershanden. Daarom zo stevig, 
aldus de heer Wanninkhof.    (Wordt vervolgd)                                                                       
                                                                                           Aaltienus Buiter

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
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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

50 jaar

STICHTING DORPSHUIS

Prinses Margrietlaan 1
7958 SB  Koekange

Telefoon: 0522-451595

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686

De Schakel

- erkend APK station
- in- en verkoop auto’s
-  onderhoud en reparatie 

van alle merken auto’s
- aircoservice

Dorpsstraat 17   
7958 RK  Koekange

T. 0522 451748   
F. 0522 452687

E. info@autobedrijfslagter.nl
S. www.autobedrijfslagter.nl
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Fietstocht voorheen vrouwen van nu

Onze jaarlijkse fietstocht houden we op donderdag 27 juni 2019.
We vertrekken om 9.30 uur bij De Schakel. Wie niet mee wil en/of kan fietsen 
mag ook alleen komen eten.
Opgave voor 21 juni bij een van de dames: Albertje tel. 451405; Hennie tel. 
452312; Dirkje tel. 451529; Tiny tel. 451574.

Zangroep Intermezzo opgeheven

Rond 1988 is zangroep Intermezzo in Ruinerwold ontstaan. Eerst onder lei-
ding van Tieme Slomp en vanaf 1994 onder leiding van de toen beginnende 
dirigente Trijnie de Boer.
Al die tijd was de vaste repetitieplaats bij (lid) Klaas Slomp aan de Wolddijk.
Eerst werd er met acht personen gezongen en vanaf 1998 werd het koor 
uitgebreid tot twaalf personen.
Het repertoire was overwegend kerkmuziek, liedboek liederen, en veel liede-
ren van tekstdichter Huub Oosterhuis en componist Antoine Oomen.
Jarenlang werd met het koor de jaarlijkse lieddag in de Dominicus kerk in 
Amsterdam bezocht waar (nieuwe) werken van bovengenoemde dichter en 
componist werden gezongen en ingestudeerd. 
Er werd regelmatig medewerking verleend aan kerkdiensten in de regio en 
weeksluitingen in het Vonder. Ook is er in projectkoren en musicals gezon-
gen.
Maar zoals met alle koren speelt ook bij Intermezzo de vergrijzing een rol 
en is het niet meer mogelijk om alle stemmen te bezetten. Er is dan ook 
besloten om het komende seizoen niet meer te starten.
Trijnie de Boer is 25 jaar dirigent geweest van Intermezzo, haar eerste koor. 
Trijnie heeft in de loop der jaren haar opleiding koordirectie voltooid en heeft 
nu meerdere koren onder haar hoede.
Een van die koren is Con Amore, het kerkkoor van de Hervormde gemeente 
te Blijdenstein, een aantal leden van Intermezzo gaat verder zingen bij Con 
Amore.

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

Veeningen 
Marjolein Hilberts met Alanda-B M2 dressuur 2e met 184,5 punten.

Ruinerwold 
Sabrina met Vienna L1 dressuur 1e met 194 punten.
Anne Bakker met Dortmund B springen klassiek 4e met 70,5 stijlpunten.
Denise Termeulen met Vidoff  M1 dressuur 1e met 204 punten en 2e met 
184,5 punten.
Sabrina met Vienna L1 dressuur 2e met  193 punten en 3e met 190 punten.

Stuifzand
Denise Termeulen met Vidoff M1 dressuur 1e met 188,5 en 2e met 194 
punten. 

Koekange
Denise Termeulen met Vidoff M1 dressuur 2x 1e met 200 en 197,5 punten. 
Tess Liezen met Quinty B dressuur 1e met 180,5 punten. 

Appelscha
Josca met pablo B dressuur 2x 1e met 211 en 210,5 punten.

H. Koetsier  Dorpsstraat 26  Koekange  www.sparkoekange.nl

 
  

Party service

Eet smakelijk!
De makkelijke maaltijdservice

•  Breed assortiment aan verse kant en klare maaltijden, inclusief zoutarme, gemalen 
en gluten- & lactosevrije maaltijden, soepen, salades en nagerechten.

• Op ambachtelijke wijze door professionele en ervaren koks bereid.
•  Samengesteld volgens de richtlijnen voor goede voeding van het voedingscentrum.
• Makkelijk zelf op te warmen, snel op tafel en heerlijk van smaak.
•  Eenvoudig te bestellen via een bestelformulier in de winkel of kijk voor online 

bestelmogelijkheden op www.spar.nl/Eetsmakelijk.
• Mogelijkheden tot afhalen of bezorgen door uw vertrouwde SPAR

Wilt u meer informatie? Vraag ernaar in de SPAR winkel in Koekange.
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ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

Eggeweg 30  
7958 PL  Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

vanGijsselComputers 
Hendrik Jan 
Mr. Harm Smeengeweg 15 
7958 RH Koekange 

Voor: 
Reparatie 
    en 
     Verkoop 
    van 
Pc’s en laptops 

Ma t/m vrijdag op afspraak 
Za. van 10:00 tot 16:00 geopend 

www.vangijsselcomputers.nl 
Bel voor een afspraak: 
06-25135357
0522-451944

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

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

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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



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

19 juni De Koegang nr. 12
21 juni Landgoeddiner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
27 juni Fietstocht voorheen Vrouwen van Nu - vertrek De Schakel - 9.30 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
17 juli De Koegang nr. 14 - laatste Koekang voor de zomerstop
21 aug. De Koegang nr. 15
31 aug. Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
  4 sept. De Koegang nr. 16
14 sept. Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur               

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 
(kwart pagina e 26,80 / halve pagina e 47,13)

Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Drukkerij Kleen.

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

Te koop,  gevonden e .d .

Te koop:
Houten stapelbed met matrassen. 
Twinny Load. T.e.a.b., De Berken 43 
Koekange

Te huur: 
Vrijstaande woning 
te Koekange, aan de rand 
van het dorp.
Tel.: 06-22098222


