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Groot of klein, de grond is er dorstig. 
Gelukkig kunnen wij het terras weer op.
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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
14 juni 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf/ J.W. Muis
21 juni 9.30 uur Ds. G.J.N. Solinger  Koekangerveld

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
14 juni 11.00 uur Ds. H. Smit Zuidwolde
 15.30 uur Ds. J. van Tuil Mariënberg
21 juni 11.00 uur Ds. C. Harryvan Zuidwolde
 15.30 uur  

Omdat het voor ons onmogelijk 
is om u allen persoonlijk 
te bedanken voor het 
overweldigende meeleven, 
op welke manier ook, tijdens zijn 
verblijf in het hospice en na het 
overlijden van onze vader en opa

Klaas de Weerd
willen wij u langs deze weg 
hartelijk bedanken.
Het doet ons goed te weten, 
dat hij niet alleen voor ons, 
maar ook voor anderen, 
veel heeft betekend!

Mariska en Henk Steenbergen 
en kinderen

Koekange, juni 2020

• Dak- en wandmontage
• Loodsen en hallenbouw
• Beplatingsmaterialen
• Nieuwbouw en renovatie
• Licht en ventilatie nokken
• Zetwerk op maat

Ook voor het verwijderen van 
uw asbestdaken!

Burgemeester Jansstraat 26               
7925 PW Linde, 06- 1270 2733     
info@duinkerkenmontage.nl

www.duinkerkenmontage.nl

Bel ons vrijblijvend voor al uw

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 baardmannetje
In de omgeving waar ik woon zijn veel boerderijen, waar van oudsher riet 
op ligt. Niet verwonderlijk, vroeger was het een goedkoop materiaal als dak-
bedekking en het is in de buurt rijkelijk voor handen. De Weerribben en de 
Wieden liggen bijna om de hoek. Deze gebieden zijn inmiddels in gebruik 
als natuurgebied, alhoewel ze daar nog wel riet mogen maaien voor dakbe-
dekking.
In die rietvelden komen verschillende vogels voor, die specifiek in zo’n 
moerassig gebied leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de roerdomp, een 
mysterieuze reigerachtige vogel, die in paalhouding tussen het riet bijna 
onzichtbaar is. Een andere vogel is het baardmannetje. Veel minder bekend 
bij het gemiddelde publiek, maar daarom niet minder mooi. Prachtig zou ik 
zelfs zeggen, wat een mooie vogel is dat!
Vooral het mannetje van het baardmannetje is prachtig om te zien. Hij heeft 
een kaneelbruin verenkleed, inclusief zijn lange staart. Zijn gehele kop is 
lichtgrijs en het meest opvallend zijn de zwarte bakkebaarden onder zijn 
ogen. De kleur van zijn snavel varieert van geel tot donkerbruin. Bij het 
vrouwtje ontbreekt de grijze kop en de bakkebaarden.
Het is een monogame broedvogel, die in staat is om jaarlijks drie of vier 
broedsels groot te brengen. Met een beetje geluk zorgen ze voor pakweg 20 
nakomelingen. Voordat de Flevopolders er waren, was het baardmannetje in 
Nederland vrij zeldzaam. Echter na het droogleggen van die polders “explo-
deerde” het aantal broedparen. Mede natuurlijk door hun voortplantings-
drang en de vele nieuwe rietvelden. Echter deze rietvelden verdwenen na 
verloop van tijd voor akkerland, waarna het aantal broedparen logischerwijs 
daalde.
De laatste keer dat ik baardmannetjes zag was een paar jaar geleden in het 
Nationaal Park Lauwersmeer. Een collega wilde graag de slechtvalk zien en 
daarom reisden we op een vrije dag daarheen. Vlak voordat we een schuilhut 
indoken om de slechtvalk te zoeken, passeerden we een groot rietveld. Daar 
vloog een zwerm baardmannetjes rond, dus dat was een extra bonus aan 
ons bezoek aldaar.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

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

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Openingstijden Optiek Ruinen:
Dinsdag, Donderdag en Vrijdag 9.30-12.00 / 13.15-17.00 uur
Woensdag en Zaterdag 9.30-12.00 uur
I.v.m. corona, bezoek op afspraak, bel 0522 47 33 28 
of 06 12 34 50 17

Zonnebril op sterkte
Enkelvoudig  €   95.-  incl. montuur
Varifocus  € 275.-  incl. montuur
Actie geldig in juni en juli Oosterstraat 2 

7963 AC  Ruinen

Potgrondactie KIA 2020

Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken die op een of andere
manier heeft geholpen om onze jaarlijkse potgrondactie tot een groot succes
te maken. Hetzij door potgrond te kopen en/of te verkopen of door andere
hulp.
En natuurlijk willen wij Kuiper Koekange bedanken voor hun, al jarenlange, 
medewerking aan deze actie.
BEDANKT!!

Korfbalvereniging Kia, Koekange
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Halfweg

De man knipte zuchtend zijn 
bedlampje aan. Een nacht vol 
draaien en keren en niet kun-
nen slapen. Kwart voor vier 
in de ochtend. De man zucht-
te. Wat mankeerde hem toch? 
Maar ja, zelfs de man begreep, 
dat het steeds maar roepen dat 
ie zo slim en daadkrachtig en 
“great” is, zich een keer tegen 
hem zou kunnen keren. En hij 
wilde straks toch graag wel weer herkozen worden! Kreunend ging de man 
op de bedrand zitten en nam nog maar een slokje water uit het glaasje dat 
hij een uurtje daarvoor uit de badkamer in zijn mooie grote witte huis had 
meegenomen. Hoe zou hij de slaap toch moeten vatten?
Zijn blik viel op zijn nachtkastje met daarop de laatste nieuwsbrief van 
Gemeentebelangen De Wolden. Zijn meest pientere medewerker, welke hij 
nog net niet had ontslagen, had hem deze vanmiddag bezorgd met de bood-
schap, dat de man hier wellicht nog wel eens wat van zou kunnen leren. Daar 
in De Wolden zaten ze “mid-term”, halverwege de raadsperiode van vier jaren. 
Gebruikelijk was het, om even kort terug te blikken op wat er inmiddels al 
gebeurd was.
Vol verbazing had de man gelezen van de acht raadsleden die, buiten de 
“normale” raadsvergaderingen, avond na avond op allerlei plekken te vin-
den waren. Op zoek naar informatie en in gesprek met de inwoners van de 
gemeente. En hij dacht, dat hij het soms druk had..!
Hij las over georganiseerde dialoogbijeenkomsten met onderwerpen zoals 
sport, afvalinzameling en grondstoffenbeleid en ook dienstverlening. Avonden 
waarin inwoners hun zegje kunnen doen over het te voeren beleid waarover 
raadsleden dan weer een besluit moesten nemen. Avonden waarbij de raads-
leden van Gemeentebelangen ook vaak betrokken zijn geweest, bijvoorbeeld 
in de rol van gespreksleider.
En als het dan op besluiten aankomt, schuwden de raadsleden het niet om 
op hun initiatief een wijziging aan te brengen in de voorgestelde plannen. 
Een amendement, heet dat. Een goed voorbeeld was het “nee-nee” van 
Gemeentebelangen tegen de “ja-ja”-sticker voor het al dan niet willen ontvan-
gen van drukwerk in de brievenbus. Daar waar de inwoners in De Wolden dat 
heus zelf wel kunnen bepalen. Of de wijziging in het voorstel over de inzame-
ling van oud papier. Zelfs de man begreep, dat het inzamelen door scholen en 
verenigingen heel veel voordelen had (en heeft)  voor de Wolder samenleving!
Jaloers slaat de man met een diepe zucht de pagina om. Kon hij de pragma-
tische werkwijze van de grootste fractie in De Wolden maar toepassen in zijn 
eigen land. Zoals het standpunt van Gemeentebelangen over de te realiseren 
multifunctionele accommodatie in Zuidwolde. Natuurlijk begreep de man dat 
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ze voorstander zijn van dit fantastische plan, maar vanzelfsprekend snapt de 
man de kritische houding ten aanzien van de noodzaak van het behouden 
van financiële ruimte voor andere investeringen. Of de beraadslagingen over 
de fietspaden in De Wolden. Als de man vervolgens leest over de bij drie clubs 
in De Wolden inmiddels aangelegde kunstgrasvelden, proeft hij de trots van 
Gemeentebelangen, die zich daar vele jaren vastberaden voor heeft ingezet!
En dan het belangrijke onderwerp “zorg”. Natuurlijk was de werkgroep Sociaal 
Domein in De Wolden uniek te noemen in Nederland. Duidelijk afgesproken 
was ook, om deze werkgroep op te heffen en verdere gesprekken, of het nu 
over informatievoorziening of over besluitvorming ging, in het openbaar te 
voeren. Gemeentebelangen was blij met de sociale ombudsvrouw en is nu blij 
met de onafhankelijke clientondersteuner, die langzaam steeds meer bekend-
heid geniet en onafhankelijk van de gemeente haar werk doet. Binnenkort 
zelfs met een eigen website.
Nog mooier vond de man de acties van Gemeentebelangen tijdens de 
gemeenteraadsvergaderingen. Kritische vragen over bijvoorbeeld de posi-
tie van de vrijwillige brandweer bij het nieuwe Europese beleid. Of zelfs de 
beleidsvoorstellen, die in Nederland moties heten, waarin gevraagd werd 
naar ondersteuning van kleine sportverenigingen. Of die motie waarin dui-
delijk standpunt werd ingenomen tegen het door de minister aangewezen 
Reestdal als Natura-2000 gebied. Erg onverstandig om dit soort overhaaste 
besluiten te nemen, om maar krampachtig iets aan de stikstof-uitstoot te wil-
len doen.
Daar zat de man dan. Nog steeds op de rand van zijn bed. Onder de indruk 
van de gele brigade van Gemeentebelangen in De Wolden. Een partij van 
doeners en niet van praters. Met twee wethouders in een College van drie 
ook voldoende armslag om belangrijke beslissingen te nemen. Met acht 
raadsleden en een goede fractieondersteuner die week in week uit opkomen 
voor de belangen van de inwoners in deze gemeente. En deze inwoners ook 
opzoeken in hun eigen omgeving en niet alleen die pluche raadszetels warm-
houden. Omdat dat nu eenmaal in het DNA van deze club zit. De man nam het 
laatste slokje uit zijn glas, keek op de klok en staarde peinzend voor zich uit.
Hij wist ook wel, dat de kans om herkozen te worden door al zijn fratsen 
en vreemde uitspraken zoals die over te bouwen muren en zijn uitglijders 
in de recente Corona-crisis vrijwel nihil was. Hij moest iets verzinnen. 
Een list. Iets waardoor hij weer wat respect zou krijgen in de wereld. Iets 
waardoor hij misschien toch nog kon blijven wonen in zijn mooie huis op 
Pennsylvania Avenue. En vlak voordat de klok 04.30 uur aanwees, wist hij 
het. Morgen zou hij contact zoeken met fractievoorzitter Petra Haanstra van 
Gemeentebelangen. Zij kon hem vast verlossen van zijn boze droom en hem 
richting geven in zijn toekomstige werkwijze. 3DeWolden was vast wel in zijn 
taal te formuleren.
Enigszins gerustgesteld knipte de man om net iets na half vijf het lichtje 
weer uit. In zijn hoofd borrelde een goed plan en hij wist dat hij zeker nog 
wel een paar uurtjes zou kunnen slapen. Hij ging de website “gbdewolden.nl” 
morgenochtend direct in zijn favorieten zetten!
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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

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

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

VOLMACHT|LEVENSTESTAMENT?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...! altijd scherp!altijd scherp!
notariaat & mediation
Stotijn

Ons kantoor is geopend voor 
besprekingen en voor de 
ondertekening van ak-
ten.  Wij volgen daarbij de 
richtlijnen die het RIVM heeft 
gesteld in verband met het 
Corona-virus.

Wij bieden u daarnaast de 
mogelijkheid voor telefonische 
besprekingen en voor audio-
visuele besprekingen.

Met gepaste voorzorgsmaat-
regelen kunnen akten op ons 
kantoor worden ondertekend.
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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 

- 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

Woningnood
 
Nou hangen er dit (voor)jaar maar liefst 7 nestkastjes 
verspreid over het grondstuk van mijn kennis Marijke. 
Blijken het er nog niet genoeg te zijn helaas. Want 
kijk nou toch: plots is een oude lantaarn gekraakt die 
aan een schutting hangt achter het fietsenhok. Ging 
ook wel makkelijk hoor want er was al eens een ruitje 
ingetikt door kaarsendieven, die het deurtje blijkbaar 
niet open kregen.  
Er bevindt zich nu een mooi zacht mosachtig nestje 
in en wat in no-time bij elkaar gebouwd was - zo snel 
ging het. Het vogelpaar had overduidelijk grote leg-
haast want de inhoud...... maar liefst 3 eitjes. 
 

Nu maar hopen op uitkomend broed-
sel want hoewel de bomen het alter-
natieve nestkastje tegen zon en regen 
beschermen; ze hebben door al dat glas 
rondom natuurlijk wel veel inkijk en een 
groot open raam.  

Vriendelijke groet, Wout
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Vitesse’63 proost op promotie

Donderdagavond stond de 
eerste selectie van Vitesse’63 
na elf weken weer op het 
trainingsveld. De stemming 
was opperbest, want twee 
dagen eerder maakte de 
KNVB bekend dat de ploeg 
toch promoveert naar de 
derde klasse. 
Na afloop werd de selectie 
bij de kantine opgewacht 
door een flinke afvaardiging 
van het bestuur. Voorzitter 
Jurrian Barelds sprak de manschappen kort toe, terwijl de spelers genoten 
van een welverdiend biertje. Zo kon er toch nog op gepaste wijze worden 
geproost op het succesvolle seizoen. Een seizoen dat dan wel niet met een 
kampioenschap, maar wel met promotie, als enige van de in totaal 56 vier-
deklassers. 

Terugblik
Na een aantal oefenwedstrijden begon op zaterdag 31 augustus het echte 
werk voor de selectie. Onder leiding van een nieuwe trainer, Klaas Mijnheer, 
startte Vitesse’63 de bekercampagne thuis tegen vijfdeklasser NKVV. De 
tegenstand was pover en er werden direct dubbele cijfers op het scorebord 
gezet: 12-1. Een prima start, maar natuurlijk waren voorafgaand aan de 
competitie ook mindere wedstrijden. Tegen SVN’69 (beker) en Ruinen (oefen) 
bleek het fundament nog broos. Twee gevoelige nederlagen verder sloot 
Vitesse’63 de bekerpoule af bij Staphorst 2. Daar, op het hoofdveld van het 
Noorderslag, kwam het elftal uitstekend voor de dag. In extremis pakte de 
thuisploeg nog wel de winst (2-1).
De competitie begon in Hoogezand. Het onbekende HS’88 was de tegenstan-
der. De paarshemden waren de afgelopen jaren uitstekend voor de dag geko-
men, een zware dobber werd voorspeld. Niets bleek minder waar. Vitesse’63 
opereerde doelbewust en efficiënt, met klinkende cijfers als gevolg: 1-8. Zo’n 
monsterzege kan eens per seizoen natuurlijk een keer voorkomen. 
Een week later volgde de topper tegen VHK, dat ook had uitgehaald in de 
eerste wedstrijd. Na een wonderschone tegentreffer sloeg Vitesse’63 snel 
terug, maar in het laatste halfuur werd verzuimd de drie punten te pakken. 
Vervolgens was Nieuw Balinge te gast in Koekange, met een simpele 4-0 
zege tot gevolg.
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Wildervank-uit bleek weer lastig te voorspellen. De promovendus had al aar-
dig wat punten bijeen gespeeld. Er werd zelfs uitgeweken naar kunstgras. 
Vitesse’63 bleek echter messcherp en de geel-roden straften het naïeve spel 
van Wildervank keihard af: 0-9. Monsterzege nummer twee. 
Ook SC Angelslo stond een week later met lege handen. Zo goed als in 
Wildervank was het allemaal niet, de 3-0 was er eentje in de categorie ‘dege-
lijk’.
Een speelronde verder reed de spelersbus van Ten Heuvel Tours naar 
Nieuwlande. Een jaar eerder werd de uitwedstrijd bij SCN verloren en dus 
kon het ook nu wel eens een lastig potje worden. Maar nee hoor, ruststand 
0-5, eindstand 1-8. Het scorend vermogen blijkt absoluut geen ‘toevallig-
heid’. Objectief gezien waren acht doelpunten er die middag zeker vier te 
weinig. Gelukkig voor de fans werden die goals bewaard voor de volgende 
pot, thuis tegen WVV. Opnieuw was het krachtverschil immens: 8-0.
SJS-uit was de laatste wedstrijd van de eerste periode. Doorgaans een taaie 
tegenstander en dat was op die druilerige novembermiddag niet anders. 
Vitesse’63 was in de eerste helft geen schim van de doelpuntenmachine van 
de weken ervoor. Door een tactische aanpassing werd na rust de druk op 
SJS opgevoerd, met de gelijkmaker tot gevolg. In de absolute slotfase had 
Vitesse’63 de winst kunnen pakken, maar vanuit de kluts werd het doel net 
niet gevonden. De periodetitel was binnen, maar door het puntverlies kwam 
het feestje maar moeizaam los. 
Ook bij DKB wist Vitesse’63 niet te winnen. Het bleef zonder doelpunten. 
Het bleek het laatste puntverlies van het seizoen. Voor de winterstop won 
Vitesse’63 nog simpel van laagvliegers Mussel (5-1) en SVBO (1-4). De eer-
ste seizoenshelft werd thuis tegen Tiendeveen afgesloten. Thomas Keizer 
maakte zijn basisdebuut onder de lat. Twee goals afgekeurd, acht goals niet: 
8-0. Met een uitstekend gevoel ging Vitesse’63 als koploper de winterstop in. 
Na zaaltoernooien in Meppel, Slagharen en Ruinen werd de competitie op 
25 januari in Onstwedde hervat. Onstwedder Boys was een jaar eerder nog 
kampioenskandidaat, maar kende een moeizaam seizoen. Met Alfred Pekel 
in het laatste kwartier zelfs als centrale verdediger, werd een knappe 0-4 
overwinning geboekt. 
Alle tegenstanders waren inmiddels voorbij gekomen. Een week later speelde 
Vitesse’63 op het eigen kunstgras tegen HS’88. Weer een zege, weer de nul: 
3-0. De laatste treffer, van Johnny Schuttevaar, betekende zijn 150e competi-
tietreffer in de hoofdmacht. Angelslo-uit was de volgende stop. Het werd een 
heet potje, dat in de eerste helft zelfs een kwartier werd gestaakt vanwege 
een onvriendelijke benadering van de scheidsrechter. Lang, heel lang bleef 
de 1-1 op het scorebord staan, maar wat in Stadskanaal niet lukte, gebeurde 
nu wel. In de 93e minuut kopte Jeroen van den Berg Vitesse’63 toch nog 
naar de zege. Het geloof in het kampioenschap groeide. Immers, als je zulke 
potjes al over de streep weet te trekken, wat kan je dan nog stoppen?

Lees verder op pagina 13



12

BBL student
School en werk combineren

Wij zijn op zoek naar 
BBL-studenten

Heb je (nog) geen MBO-2 diploma? Coop biedt 
medewerkers met ambitie de mogelijkheid om zich 
verder te ontwikkelen.
Als verkoop- en kassamedewerker ben jij van alle 
markten thuis. Je zorgt ervoor dat de inhoud van de 
kassa tot op de laatste cent klopt en dat de schap-
pen in de winkel er piekfijn uitzien. Je ontvangt en 
controleert goederen, vult de schappen en vakken en 
houdt de winkelruimte netjes.

Wat zoeken wij:

• bent minimaal 16 jaar
• hebt minimaal een MBO-2 diploma
• een klantvriendelijke en flexibele instelling
• een representatieve uitstraling
• iemand die leergiering en enthousiast is
• iemand die graag in de supermarkt wilt werken

Solliciteren:

Via Coop College kun je werken en leren combineren. 
Denk jij dat je geschikt bent voor deze functie?  
Reageer dan via co3677.personeelstool.nl 
Voor vragen kom langs in de winkel en vraag naar 
Klaas-Jan.

Kom werken bij Coop
werkenbijcoop.nl

Wat bieden wij:

•
•

•
• 

contract werken tussen de 23-28 uur per week
1 dag per week naar school en de opleiding 
betalen wij
een prettige werksfeer
een functie met verantwoordelijkheid

Coop Scherff
Dorpstraat 26
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We zullen het nooit weten. De laatste twee wedstrijden (Wildervank 4-2 en 
Nieuw Balinge 0-6) werden ook gewonnen. Met de topper tegen nummer 2 
SJS op komst stak het coronavirus de kop op. Het verschil tussen beide ploe-
gen was inmiddels opgelopen tot acht punten en dus werd het een cruciaal 
treffen. 
Een paar weken later werd er definitief een streep door het seizoen gezet, 
gevolgd door de mededing dat clubs promotie of degradatie konden aanvra-
gen. De afloop is inmiddels bekend. 

Volgend seizoen
En dus kunnen we ons in Koekange verheugen op derdeklassevoetbal. Met 
pijn in het hart werd drie jaar geleden afstand genomen van 3D, een fantas-
tische afdeling met veel meer regiowedstrijden dan een treetje lager. Het kan 
bijna niet anders dan dat Vitesse’63 nu in die klasse terugkeert. 
Onlangs werd bekend dat de succesvolle selectie compleet intact blijft. Ook 
dat is fantastisch nieuws. Aan Klaas Mijnheer en zijn staf de taak voort te 
borduren op afgelopen jaargang. Als de bal weer gaat rollen, hopen we ieder-
een in goede gezondheid te mogen verwelkomen. Tot dan! 

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

Vervolg van pagina 11
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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

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

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

Samen aan Tafel

In overleg met Dorpshuis hebben wij besloten om niet in juni aan tafel te 
gaan, omdat wij met een grote risicogroep zitten. Wij vinden het te riskant. 
Als alles goed verloopt met de coronavirus, dan beginnen we weer op  
25 september.
Verder wensen wij jullie alle goeds en een fijne vakantie.

Jennie en Lutina
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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. 
Aanvragen herhaalmedicatie kan via de website, de receptenlijn en de brie-
venbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze op een werkdag voor 12 uur 
aangevraagd is, ligt deze de volgende werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar.

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

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Van Haeringenstraat 34
7701 CS  Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74



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.

Agenda

10 juni De Koegang nr. 12

20 juni  Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur 
24 juni De Koegang nr. 13

18 juli Landgoed diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur
24 okt. 20 jaar bestaan Popkoor Nameless

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 24 juni 2020
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 18 juni 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Coronapreventie
Wij leveren Coronapreventie- en communicatie-
producten, zoals vloerschermen, desinfectiepalen
en vloerstickers.


