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Zonnige editie van het Koekangerfeest!
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

  7 juli HA 11.00 uur Ds. E. Woudt Heems 
 15.30 uur Ds. L. de Jong Hoogeveen 
14 juli 11.00 uur Ds. J. v.d. Wetering Tuk 
 15.30 uur Ds. L.J. Blijdorp H’berg-Baalder 

Gereformeerde kerk, Berghuizen

  7 juli 9.30 uur Ds. J.W. Muis  Avondmaal
14 juli 9.30 uur Ds. J.W. Muis

Protestantse Gemeente Koekange

  7 juli 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  
14 juli HA 9.30 uur Ds. B. Metselaar Beilen         

Kerkdiensten

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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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 zonnebaars
In vergelijking met vogels, insecten en planten komen vissen tot nu toe 
weinig aan bod in mijn Stukje Natuur. Sinds 2005 heb ik het hier slechts 
achtmaal over een vissensoort gehad, zoals de bekende snoek, paling en 
stekelbaars, of de onbekendere knorrepos, kwabaal en serpeling. Nu is het 
voor veel mensen meestal een onbekende wereld onder water. Mits je vaak 
met een hengel langs de waterkant zit, dan is de kennis van vissen en hun 
waterige omgeving nog wel aanwezig.
Zelf zit ik nooit met een hengel in mijn hand, dus moet er wel een reden 
zijn wanneer ik een vis als onderwerp zal kiezen. Nu ben ik een geregelde 
luisteraar van het radioprogramma Vroege Vogels op de zondagmorgen en 
als het lukt bekijk ik ook hun programma op tv. In november 2018 kwam in 
het programma een interessant item voorbij over de zonnebaars. Het is een 
vis die van nature niet in Nederland voorkomt, want hij komt namelijk uit 
Noord-Amerika.
De zonnebaars is een populaire vijvervis. Niet alleen vanwege zijn kleuren, 
maar ook omdat hij muggenlarven, bloedzuigers, en wormen vreet. Helaas 
ook de eieren en het broed van andere vissen en amfibieën. Daarnaast plan-
ten zonnebaarzen zich gemakkelijk voort. Jammer genoeg zijn er onverlaten 
die hun overtollige zonnebaarzen in de vrije natuur dumpen. Door hun vraat-
zucht vaak met fatale gevolgen als resultaat. Zo verdwenen veel diersoorten 
uit enkele vennen ten zuiden van Breda, nadat zonnebaarzen daarin waren 
achtergelaten.
Gelukkig zwemt er in Nederland de snoek rond, een grote rover onder water. 
Omdat het wegvangen van de zonnebaars geen oplossing bleek te zijn, 
startten de Stichting Bargerveen en Staatbosbeheer in 2013 met een proef 
met het uitzetten van een groot aantal snoeken in deze vennen bij Breda. 
Het bleek dat deze roofvissen de stand van de zonnebaars drastisch konden 
inperken. Helaas zorgde de droge zomer van 2018 nog wel voor een kink 
in de kabel, maar het uiteindelijke resultaat is hoopgevend. Het is echter 
nog beter dat mensen geen zonnebaarzen achterlaten in de vrije natuur. 
Voorkomen is beter dan genezen.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Uitslagen Koekangerfeest

Uitslag fietspuzzeltocht 
1. Roelof en Ruben Westert
2. Jantinus en Christina Bakker
3.  Tineke, Aly en Yvonne Karsten + 

Grietje Zantinge
Aan deze tocht hebben 217 deelnemers 
meegedaan. 

Uitslag spel jaarmarkt:
1e prijs: Fiona Gunnink
2e prijs: Thomas Keizer
3e prijs: Freek Nijmeijer

Optocht:
Versierde fiets, skelter enz. of groep 
maximaal 3 personen: 9 deelnemers
Onderwerp
1. 2019 jaar van Rembrandt 
2. Maar wie beschermt mij 
3. Op weg naar Zandvoort 
4. Zonnebloem duofiets 
5. Spookrijders 
6. Boertje van Buuten 
7. Exit Theresa May, Brexit succes ermee 
8. Wij hebben een goede band 
9. Traag wiefie 

Groep (meer dan 3 personen) al dan niet 
bestaande uit lopers, fietsers, skelters 
etc.:  5 deelnemers
Onderwerp
 1. Wij stippelen zelf onze route wel uit 
 2. Doeslief 
 3.  De optocht op donderdag, wat raar.  

Nu zijn we maar voor de helft klaar 
 4. Wij zijn goed aangekomen 
 5. Karpoolen

Rubriek Eigen gemaakte versierde 
Wagens: 23 deelnemers
1. De Rozebottel Plastic soep is troep
2. Optocht op donderdag
3. Trots op de boeren
4. Van’t gas an’t lachgas
5. Bij oma, bij oma
6. Luie varkens
7. Prins Johan Frisoschool Houtdorp
8.  Veldhutte We hopen in 2020 in 

Zandvoort te zijn
9. Bassie en Adriaan

10.  Van activisten in de stal, naar auto’s 
in de wal

11. Z-team
12. Boerties uut Koekange Does normaal
13. Dream Team zwart-wit
14. Keet de Dwarshutte BBQ
15. We’re going to Ibiza
16. De Butsies WK-voetbal
17. Compagner/Huinink
18. De Strijders
19. De Caravanos
20. Goet Foud
21. Dorpsstraat Zuid
22. The A-team
23. Keet NKB

Rubriek: (niet eigen gemaakte wagens)
huurwagens
1. Niets is wat het lijkt   
2. ‘t Gevang  
3. Towerbridge 
4. Saloon  
5. Hokke van Kuuk   
6. Hottub 
 
Publieksprijs:
De Rozebottel 

Straatversiering:
1. Prinses Margrietlaan   
2. Dorpsstraat  
3. De Wilgen

Uitslag Zeskamp 2019 
1. Z-Team 
2. De Egge 1  
3. Beulhokke 
4. Ladderzat 
5. Dwarsliggers 
6. Dwarshutte 
7. Dreamteam 
8. De Egge 2 
8. De Strijders 
9. De Tegenpartij 
10. Veldhutte 
11. De Stippelaars 
12. NKB   
13. Karavanoos  
14. Vriendengroep Goet/Foud    
15. Hokke van Kuuk
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

Verslag fietsdag voorheen Vrouwen van Nu 

Donderdag 27 juni 2019
Om 9.30 uur vertrokken we met 8 dames. Het was prima fietsweer vandaag, 
niet te warm, niet te koud. De route ging via de Hoge Linthorst, Haalweide, 
Respersweg, door het mooie Reestdal. 
Bij Restaurant “de Reest” in IJhorst stond de koffie al klaar voor ons.
Met eigengebakken appelkoek en gevulde koeken.
Hierna vervolgden wij onze fietsroute naar “de Wemme”, het Cultuurhistorisch 
streek- en handkarrenmuseum. Hier konden wij ons brood opeten en de 
expositie “Welkom in het Buurthuis” bekijken. Een deel van de handkarren 
wordt in een jaarlijkse wisselexpositie tentoongesteld. Met extra aandacht 
voor “De handkar van het jaar”: in 2019 is dat de kleine bakkerskar.
Wij fietsten hierna verder naar Restaurant Nijstad aan de vroegere zandafgra-
ving bij Hoogeveen. Hier hielden we een stop om wat te drinken.
Ook een advocaatje met slagroom was niet te versmaden!
Via Echten, met een stop bij Jan de Bruin en zijn fietsmuseum “Het Toeval” 
kwamen we op tijd weer in Koekange aan. 
Er stond inmiddels 54 km op de teller. 
Als afsluiting hebben we heerlijk gegeten bij Eetcafé de Brouwmeester.
Hier zaten ook nog 12 dames op ons te wachten, die niet mee konden fietsen 
vandaag, maar wel graag samen met ons wilden eten. Heel gezellig!
Wij hebben een heerlijke dag samen gefietst met mooi weer.
En… dames van de reiscommissie: bedankt voor het organiseren van deze 
geslaagde dag!!

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449  |  drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
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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 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

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

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

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn
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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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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!  

  

  

  

  

  

  

  

  
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!  

Dierenarts Reinier Logcher 
stopt na 25 jaar 
met zijn werkzaamheden 

Wegens een ernstige schouder-
blessure ben ik genoodzaakt 
mijn werkzaamheden voor 
Dierenartsenpraktijk De Wolden 
per direct te beëindigen. 

Ik heb altijd veel plezier mogen beleven in mijn werk, en zal de contacten 
met klant en patiënt zeer zeker gaan missen.

Alle klanten wil ik hierbij bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik 
wens u en uw huisdieren (groot en klein) alle goeds.

Voor een goede zorg van uw huisdier heb ik het volle vertrouwen in mijn 
collega’s binnen Dierenartsenpraktijk De Wolden.

Reinier Logcher 

Dierenartspraktijk
van Werven b.v.
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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

De Berken 11
Koekange

zonne-energie

De kapsalon is gesloten van 5 t/m 16 aug. 
Maak tijdig een afspraak om teleurstelling 

te voorkomen. Tot de vakantie:

20% KORTING 
op alle verzorgings- en stylingsproducten

Aandacht geeft kwaliteit

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag, ook in de avonduren

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

Sport en Cultuur bij Museum De Wemme

Houdt u van cultuur en bent u ook sportief? Dan is dit zeker wat voor u! 
Museum De Wemme in Zuidwolde organiseert samen met Onderduikers-
museum De Duikelaar in Nieuwlande en het Kinder- en Poppenwagenmuseum 
in Echten twee Culturele Fietsrondjes. Iedere donderdag in juli en augustus 
kunt u op de fiets vertrekken vanuit De Wemme aan de Burgemeester 
Tonckensstraat. Eerst wordt De Wemme bezocht en is er iets te drinken. 
Daarna op de fiets naar een van de andere musea. Ook daar weer een bezoek 
en iets te drinken. Tenslotte terug naar het beginpunt. 

Vanaf 10.00 uur kan men bij De Wemme starten naar Nieuwlande. Deze route 
is 38 kilometer lang en gaat voornamelijk over mooie bospaden, langs water 
en door weilanden. In de buurt van De Duikelaar is nog een onderduikershol 
te bezoeken. De route is, behalve naar het onderduikershol, goed toeganke-
lijk voor scootmobielen. 

Vanaf 13.00 uur vindt de start naar Echten plaats. Dit rondje heeft een lengte 
van 25 kilometer en is ook erg afwisselend, maar is minder geschikt voor 
scootmobielen. 

Museum De Wemme heeft naast de bijzondere collectie handkarren, dit 
jaar de tentoonstelling “Op Sokken & Sandalen - Laten We Wel Zijn”. In 
de tuin en de koffiekamer zijn beelden van Zjkln te bezichtigen. In De 
Duikelaar zijn “Nooit iemand de deur wijzen”, “Van Overgave en Verzet” en 
“Gezocht. Het verzet van Johannes en Marinus Post” te zien. Het Kinder- en 
Poppenwagenmuseum herbergt een mooie collectie kinder- en poppenwa-
gens uit 1850, 1860, 1900 en de jaren 40, 50, 60 en 70 en verder nog veel 
meer over het eerste levensjaar van het kind.
U kunt ook starten in Nieuwlande (vanaf 10.00 uur) of vanuit Echten (vanaf 
13.00 uur). Kinderen van 6 t/m 12 jaar betalen € 3,50. Vanaf 13 jaar zijn de 
kosten € 8,00. Dit is inclusief toegang tot beide musea, twee keer koffie/
thee/ranja, de route op papier en voor de kinderen een mooi aandenken.
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Jaarmarkt KV KIA

Een geslaagde jaarmarkt aldus KV KIA, 
waar aan de stand o.a. de activiteit 
“waar schijt de koe” werd gepresen-
teerd.
Zondag 23-6-2019 kreeg de koe een 
uur de tijd om haar vlaai te laten vallen 
op één van de 400 vakken. Dit spekta-
kel was live te volgen via Facebook en 
Instagram. Het winnende vak met nr. 64 
bleek gekocht door Suzan de Boer uit 
Koekange, waarmee zij € 100 won. Van 
harte gefeliciteerd!
Daarbij werden de mensen die de 8 
omliggende vakken hadden gekocht 
verrast met € 10. Ook deze winnaars 
van harte gefeliciteerd. 

** De overige deelnemers bedanken wij voor hun deelname, de opbrengsten komen ten 
goede aan de vereniging **

Online boodschappen doen bij Spar Koekange 
 

Met zware tassen sjouwen? Niet nodig.  

Bestel eenvoudig online uw boodschappen bij uw eigen SPAR winkel. U kunt  
de bestelde boodschappen laten (thuis)bezorgen of zelf ophalen in de winkel.  
Handig toch?  

Dit is SPAR Online bestelgemak  

- Eenvoudig en makkelijk 
- Géén minimum bestelwaarde 
- Thuisbezorgd voor Ä 4,95 
- Gratis bezorgd bij bestelling vanaf Ä 50,- (excl. statiegeld), waar en 

wanneer u wilt 
- Gratis ophalen in de winkel wanneer u wilt  
- Geen betalingen online: u rekent veilig af aan de deur (pin of contant) of in 

de winkel 
- Online dezelfde prijzen als in de winkel 

 

Voor meer informatie of als u gebruik wilt maken van deze service  
website: www.spar@koekange.com 
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Mob. 06 12 36 23 74 Mob. 06 57 42 0500

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Quiz Braderie Historische Vereniging de Wijk-Koekange

1. Waar staat de afkorting GFT voor? Groente-, Fruit- en Tuinafval
2. In welk werelddeel ligt Nederland? Europa
3. Wat is de bekendste toren van Groningen? Martinitoren
4. Wat betekent ABN?  Algemeen Beschaafd 

Nederlands
Voorwerpen raden
1. Mutsenbout
2. Boterkoeler/verwarmer
3. Zaagzetter
4. Lijmpot
5. Vlashekel
6. Zwier of schaatsstok

Eerste en tweede prijs na loting: Erna van Butzelaar en Hilly Hidding.
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Dorpshuis De Schakel 50 jaar (deel 8)

Sprekers tijdens de opening.
De heer J. Bos sprak namens de plaatselijke zuivelfabriek, de Anti 
Revolutionaire kiesvereniging en dorpshuiscommissie uit Berghuizen. Hij 
sprak de hoop uit dat de dorpshuizen als buren in de toekomst goed zullen 
kunnen samenwerken. 
Namens Volksonderwijs en het Rode Kruis bracht J. van de Belt uit De Wijk 
de felicitaties over. Namens Volksonderwijs bood hij een elektrische klok aan 
en namens het Rode Kruis een verbandtrommel.
Meester Vriesema sprak namens alle schoolhoofden, de gereformeerde kerk 
Ruinerwold-Koekange en de zwembadcommissie. Hij schetste de voortgang 
van het gymnastiekonderwijs. Eerst gym naast de banken in de klas. Toen 
op een betegeld plein bij de school voor buitengymnastiek. Daarna gym in 
de zaal bij T. Jonkers later Js. Vriend. Weer later in de barak en dan nu deze 
prachtige zaal. Het zwemmen evenzo. Eerst in het trekgat in Berghuizen, 
waar nu de snelweg N375 doorheen gaat. Dan het zwembad aan de Wold Aa. 
Nu hebben de meeste kinderen als ze van school gaan een zwemdiploma. 
Wat een vooruitgang aldus de heer Vriesema.
De heer P. Wildeboer sprak namens de bestuurdersbond. Hij zei blij te zijn 
dat dit dorpshuis er gekomen is. 
Namens de Koekanger Gymnastiek Vereniging sprak mevr. G. Brinkman-
Holties. Ze zei blij te zijn met deze mooie zaal en gymtoestellen. Ze bood ze 
een huishoudtrap aan.
De Heer H. Drost Tzn. sprak namens de Raiffeissenbank en liet zijn beste 
wensen vergezeld gaan met een platenspeler.
De heer A. Pastoor sprak namens de zwemvereniging en de Partij van de 
Arbeid. 
Namens de Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, bood de heer A. van Noord 
een enveloppe met inhoud aan.
Een vertegenwoordiger van Gasbedrijf Igmo feliciteerde de gehele bevolking 
met dit nieuwe bezit.
Hij zei o.a. dat hij als Meppeler haast jaloers werd dat de bevolking zo’n 
mooi dorpshuis voor elkaar kreeg. Dat schijnt op het platteland gemakkelij-
ker te gaan dan in de stad. Hij bood een tweepitsgastoestel aan. 
Namens dorpshuis van Ruinerwold sprak de heer Luichjes. Hij feliciteerde 
het bestuur met zo’n prachtig gebouw. Het is zo belangrijk voor een dorp. 
Als laatste spreker sprak de heer Bruin als hoofd van gemeentewerken en 
van verschillende zaken en instanties. Namens deze bood hij verschillende 
cadeaus aan. Dat was van: VVV De Wijk-Koekange een bestekbak, firma 
Smilde een vlaggenmast, architectenbureau een sjoelbak, firma Lubberink 
een vlag, Stoelfabriek “De Valk” een grote klok voor de sportzaal en van 
Firma Beijer (centrale verwarming) de letters van de naam van het dorpshuis 
“De Schakel”.
                                                           (Wordt vervolgd)   Aaltienus Buiter
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Bifocale glazen 
voor € 75,- per glas

(tot 31-08, week 29 en 30 gesloten)

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

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
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In format ie

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. 

Plastic doppen bij dorpshuis op braderie

We hebben het hele jaar plastic doppen gespaard.
U kon op de braderie raden hoeveel er in de ton zaten.
114 mensen hebben een poging gedaan. Er zaten 1169 doppen in.
Helaas niemand heeft het exact geraden. Harm Drost uit De Wijk zat er het 
dichts bij met 1140. Harm gefeliciteerd en de paraplu komt jouw kant op.
We hebben de doppen bij de Spar afgeleverd in de ton voor de blinden-
geleidehond.

Woudklank geeft concert in Alteveer

Muziekvereniging Woudklank verzorgt ook dit jaar weer een zomeroptreden 
in Alteveer. Op maandag 8 juli spelen het opstaporkest, opleidingsorkest en 
de slagwerkgroepen van de Zuidwoldiger muziekvereniging op het school-
plein van CBS De Wegwijzer in Alteveer. Belangstellenden kunnen het concert 
gratis bijwonen. Het optreden begint om 19.00 uur en duurt tot ca. 20.15 
uur.
Het opstaporkest wordt gevormd door de jongste muzikanten. De leden 
van het opleidingsorkest, kinderen en jongeren maar ook diverse volwas-
senen, spelen korter of al langere tijd, hebben les en stromen meestal door 
naar het harmonieorkest van Woudklank of spelen daar al in. Beide orkes-
ten staan onder leiding van Marjon Brouwer. Ook de slagwerkgroepen, een 
opleidingsensemble en een groep gevorderden, repteren wekelijks en treden 
regelmatig op onder leiding van Giovanni Timmermans. De slagwerkgroepen 
treden op als drumband samen met het harmonieorkest én zelfstandig als 
malletband met een breed scala aan instrumenten.
Bij regen gaat het optreden ook door, er wordt dan gespeeld onder de over-
kapping van de fietsenstalling. Voor meer informatie over de vereniging, zie 
ook www.woudklank.nl of volg de Facebookpagina.
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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 17 juli 2019
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 11 juli 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

  8 juli  Concert Muziekvereniging Woudklank - schoolplein CBS De Wegwijzer, 
Alteveer - 19.00-20.15 uur

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               
18 sept. De Koegang nr. 17
21 sept. GIGA Speelfestijn - Korfbalveld KV KIA - 10.00-12.00 uur
28 sept. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
28 sept. Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
12 okt. Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
26 okt. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur

Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl

2e ma. v.d. maand,  Repair café - 10.00 uur en ‘Onder ons bij de Soep’ - 12.00 uur -
behalve feestdagen De Veldhoek, Koekangerveld
Dinsdag  Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Dinsdagavond   Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan de 

Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Woensdag Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
Vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
 



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!


