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Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Koekange
 6 juni 9.30 uur Ds.K.de Graaf Ruinerwold 
13 juni 9.30 uur Ds.H.E.J.de Graaf Koekange 

Iedere zondag om 09.30 uur wordt in onze dorpskerk een onlinedienst gehou-
den. De diensten zijn te volgen via http://koekange.protestantsekerk.net/
Klik op: online meekijken. De diensten zijn op elk willekeurig moment terug te 
kijken. De site is ook te vinden via koekange.info/dorpskerk-koekange

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
  6 juni  14.00 uur Ds. D. de Jong Den Ham
13 juni 14.00 uur Ds. P. Meijer  Meppel

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

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

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Tel. 0522 255 449  |  dekoegang@kleen.nl

Adverteren?
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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 slakkenaaskever

Net als veel andere mensen ben ik ook aan het wandelen geslagen tijdens de 
coronatijd. Het is een van de weinige dingen die je kunt doen, immers veel 
zaken zijn gesloten of beperkt toegankelijk. Gelukkig kost het wandelen in 
de buitenlucht niet veel. Misschien zul je een paar nieuwe wandelschoenen 
moeten aanschaffen omdat ze versleten zijn (in mijn geval) of je had nog 
nooit een paar gekocht.
Voor mijn wandelingen vertrek ik meestal vanuit mijn huis en loop een tiental 
kilometers in een van de vier windstreken. Echter de omgeving van Koekange 
heb ik zo langzamerhand wel gezien, dus ik wijk af en toe uit naar wandel-
routes ergens in de buurt. Nu ben ik al jaren gids op het Dwingelderveld en 
daar zijn meerdere wandelroutes uitgezet. Op een zonnige dag heb ik met 
mijn vrouw de nieuwe Jac. P. Thijsse Wandelroute (13 km) gelopen. 
De wandeling begon die dag al goed, na 2 km zagen en hoorden we op het 
uitgestrekte heideveld de kraanvogel. Na nog eens 3 km kwamen we bij het 
Smitsveen, een meertje uit de laatste ijstijd dat tegen een bosrand aanligt. 
Toen we naar een stel kuifeenden stonden te kijken, zagen we ineens op 
het pad een tweetal kevers lopen die ik niet herkende. Met een handig pro-
gramma op mijn mobiel was het eenvoudig na te gaan welk insect het was. 
Het bleken twee slakkenaaskevers te zijn. Die was ik tijdens mijn studie nog 
nooit tegengekomen.
De slakkenaaskever is een middelgrote tot grote (10-16 mm) zwart of bruine, 
sterk glimmende, onbehaarde aaskever. Op zijn dekschilden bevinden zich 
enkele lengteribbels. Gezien zijn naam mag het duidelijk zijn dat zijn voed-
sel voornamelijk uit slakken bestaat. Met name huisjesslakken staan bij hem 
op het menu. Nu zou je kunnen bedenken dat je hem graag in jouw tuin zou 
willen hebben, echter hij komt vooral in bosachtig terrein voor. Daar is hij 
een algemene verschijning.

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 

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Huishoudelijke hulp

Wij zoeken hulp voor schoonhouden van het huis, 
1 ochtend/middag per 14 dagen.
Fam. Schönfeld, Ruinerweg 52, 7958 RD Koekange. Tel. 0522 452003. 

Sterke hulp gevraagd bij in en uitruimen vakantiehuis

2 uur op zaterdag 17 juli en 2 uur op zaterdag 24 juli, 
natuurlijk tegen vergoeding.
Reactie: Hanneke, mail naar: deboffert@hotmail.com



5

Game Over, Let’s Play!
Spaar bij Coop Scherff voor Soufiane Touzani voetballen

Het EK Voetbal 2021 komt eraan en voor het eerst sinds lange tijd is Oranje 
er weer bij! Daarom een bijzondere spaaractie bij jouw Coop. Van maandag 
24 mei tot en met zondag 4 juli sparen klanten voor kortingen tot 80 procent 
op kwalitatief hoogwaardige voetballen. Om zelf een balletje te trappen. Net 
als Soufiane Touzani, de bekendste straatvoetballer ter wereld én het gezicht 
van deze campagne. 
Soufiane Touzani is een groot voorbeeld voor kleine én grotere voetballers 
in Nederland. Honderdduizenden mensen volgen zijn trucjes en voetbal-
avonturen via YouTube. Als ambassadeur van de Johan Cruyff Foundation is 
zijn missie dat kinderen meer tijd buiten doorbrengen dan binnen (achter de 
spelcomputer): Game Over, Let’s Play! Een missie waar wij als Coop alleen 
maar bij kunnen aansluiten.
Klaas-Jan Scherff “Straatvoetbal is een hele pure vorm van sport: vriendschap, 
ambitie en plezier komen erin samen. Met de ballen uit deze spaaractie bren-
gen we kinderen in beweging én kleur in het straatbeeld. Naar het voorbeeld 
van Touzani.”

De spaaractie
Bij iedere vijf euro boodschappen, ontvangen klanten een spaarzegel. Met 
vijftien spaarzegels is een spaarkaart al vol. Klanten kunnen tot en met 
zondag 11 juli 2021 hun volle spaar-
kaarten – met een kleine bijbetaling 
– inruilen voor een bal naar keuze. 
De voetballen zijn verkrijgbaar in 
twee verschillende formaten – regu-
lier wedstrijdbalformaat en een klei-
nere funbal – en in drie verschillende 
kleuren, blauw, roze en natuurlijk 
oranje! Daarnaast is in de winkel tij-
delijk toffe Touzani-merchandise te 
koop, tijdens de actieperiode.

KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

Langedijk 7  |  7958 PJ Koekange  |  0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl  |  www.studiosannebeautyhair.nl
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Pinksterfiets- en wandeltocht

In het Pinksterweekend organiseerde dorpshuis de Schakel samen met speel-
tuinvereniging de Hommel een fiets- en wandeltocht.
Binnen de kern was ongeveer 3,5 km en veel vragen en opdrachten onderweg. 
Buiten de kern was ong. 18 km en voerde richting de staatsbossen in Echten.
De winnaar van de wandeltocht van 3,4 km was fam. Boers.
De winnaar van de buiten de kern fietstocht was voor een leuk groepje dat 
samen fietste: fam. Westert, fam. Laarman, fam. Koorn.
Winnaars van harte gefeliciteerd.
En dan hierbij de vragen en antwoorden:

Binnen de kern wandeltocht
Vraag 1.Uit hoeveel leden bestaat het bestuur 
van Speeltuinvereniging de Hommel? 7 leden
Vraag 2. Wat zijn de kleuren van de regen-
boog? Rood, oranje, geel, groen, blauw, 
indigo, violet (roggbiv)
Vraag 3. Rebus: we wandelen van de speeltuin 
naar dorpshuis
Vraag 4. Hoeveel jaar bestaan de speel-
tuinvereniging de Hommel en Dorpshuis de 
Schakel samen? 50 + 52 = 102 jaar
Vraag 5. FOTO waar staat dit bord? 
Spoorwegovergang dorpsstraat/Prinsesseweg
Vraag 6. Als er geen gat in zit dan zit er een 
gat in. Als er een gat in zit dan zit er geen gat 
in. Rara wat ben ik? Een wc bril
Vraag 7. Hoe heten de 3 dochters van Koning 
willem Alexander en koningin Maxima?
Amalia, Alexia, Ariane
Vraag 8. FOTO Wat en Waar is dit? Klimtoestel 
speeltuin
Vraag 9. FOTO Als je deze deur opent waar 
ga je dan naar binnen? Waar is dit? Deurklink 
de schakel

Vraag 10. Hoe heet het Koningsspelen lied 
van Kinderen van Kinderen van dit jaar? Zij 
aan zij
Vraag 11. Hoe heet het paard van sinterklaas? 
Ozosnel
Vraag 12. Waar wordt het jaarlijks uitje van 
de speeltuinvereniging de Hommel met Pasen 
georganiseerd? De speelweide in Echten.
Vraag 13. Hoeveel harten heeft een worm? 10
Vraag 14. FOTO Van welk pand is dit een 
onderdeel? Coop Scherff
Vraag 15. Op welke afstand moet een fietsbel 
minimaal hoorbaar zijn? 20 meter
Vraag 16.
Hoe hoog mag een vrachtwagen maximaal 
zijn? 4 meter
Vraag 17. Met welke snelheid knip je in je 
vingers? Ong 45km p/u
Vraag 18. Rebus. We wensen jullie nog fijne 
pinksterdagen toe

Buiten de kern fiets of wandeltocht
Vraag 1. Wie hebben de speeltuinvereniging 
de Hommel opgericht? Dhr. Steenbergen en 
dhr. Bokma
Vraag 2. Welke stad wordt er met MONOPOLY 
met de oranje kleur aangeduid? Utrecht.
Vraag 3. Hoe heten de zangeressen van K3? 
Klaasje, Hanne en marthe
Vraag 4. FOTO: Ronde zitje van de kabelbaan
Vraag 5. FOTO Waar zijn dit de knoppen van? 
Minibieb dorpshuis
Vraag 6. Waar komt de naam Koekange van-
daan? Koe gang van echten naar Blijdenstein.
Vraag 7. Hoeveel speeltoestellen staan er in 
de speeltuin? 14
Vraag 8. Hoe heten de neefjes van Donald 
Duck? Kwik, Kwek en Kwak
Vraag 9. Wat is de laatste activiteit die de 
speeltuinvereniging de Hommel heeft georga-Winnaars wandeltocht
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GORDIJNEN
ZONWERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel

T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

Wij verhuizen medio 2021 naar industrieterrein Blankenstein

PVC VLOEREN
TAPIJT

niseerd? Hommels zoeken
Vraag 10. FOTO Bij wat voor onderdeel in de 
speeltuin hoort deze foto? kabelbaan
Vraag 11. FOTO waar is dit? de kar bij fam. 
koetsier aan de Dwarsdijk
vraag 12. Hoeveel gezinnen zijn er lid van de 
Speeltuinvereniging de Hommel?
78,  b 86 c 83
Vraag 13. FOTO Waar staat dit ooievaarsnest? 
Bij viaduct Smeengeweg

vraag 14. FOTO Welk huis heeft dit mooie 
nummer 33? Kapsalon Gejanca
Vraag 15. Waar staat de afkorting SMS voor? 
Short message service
Vraag 16. Wat is het adres van de speeltuin? 
De Wilgen of Bernhardlaan.
Vraag 17. Rebus Vandaag zijn we gezellig aan 
het fietsen of wandelen
Vraag 18. Hoeveel jaren is Jennie Zwiers de 
beheerder van dorpshuis de Schakel? 9 jaar.
Vraag 19. Weet u nog 3 beheerders te noe-
men van dorpshuis de Schakel?
(excl de huidige beheerder) Marry Fluit-
Mulder, Rob Hulshof, dhr. v.d. Vegte, Jan 
Steenge, Jan en Jennie Zwart, dhr. Kanman
Vraag 20. Hoeveel tanden en kiezen heeft een 
schaap? 32
Vraag 21. Op welk snoepgoed stond de aller-
eerste streepjescode ooit? Kauwgum
Vraag 22. Uit welk land komen poffertjes oor-
spronkelijk? Frankrijk
Vraag 23. Welke appel is de meest geteelde 
appel in Nederland? Elstar
Vraag 24. Welke stad wordt als enige genoemd 
in het Wilhelmus? Maastricht
Vraag 25. Rebus. We wensen jullie nog leuke 
pinksterdagen toeWinnaars fietstocht

www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame

Bouwtekeningen
Wil je een kopie of scan van een bestaande 
tekening of een print van een pdf? Het kan allemaal!
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5 juni a.s. Inzamelingsactie voor de Voedselbank
“Oog voor voedsel, hart voor mensen“

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Wist 
je dat niemand honger hoeft te hebben als we voedseloverschotten aan hen 
geven? Dat is goed voor mens en milieu. De voedselbanken delen elke week 
eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Bedrijven, instellin-
gen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten.
Zaterdag 5 juni organiseert Diaconaal Verband De Wolden een inzamelings-
actie bij de supermarkten in Ruinerwold, Koekange, De Wijk en Zuidwolde. 
Wij gaan produkten inzamelen voor de voedselbank die zij goed kunnen 
gebruiken voor het maken van de voedselpakketten. Het ontbreekt hun 
vaak aan houdbare levensmiddelen, zoals rijst, pasta’s, soep, thee/koffie, 
maar ook wasmiddel. Wij gaan vooral deze produkten voor hun inzamelen. 
Zaterdag 5 juni staan er vrijwilligers voor de winkel om je te helpen bij het 
kopen van de juiste artikelen. Na deze afgerekend te hebben, kun je ze bij 
hen inleveren voor de voedselpakketten. Uiteraard worden de coronaregels 
deze dag in acht genomen.
Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking van de diaconieën van 
alle kerken in De Wolden. 

 

Streek- en Natuurproducten
Dorpstraat 51 De Wijk  T. 06 83 16 75 91  kaaswinkeldewijk.nl

Iedere vrijdag op de markt in Koekange
Wij hopen u daar te zien en wij hebben voor u 
in de maand juni de volgende aanbiedingen:

‘t Is d’r weer

GRASKAAS 

650 de kilo

Lekker bij de borrel
ROUVENER GOUDSE 
OUDE BROKKELKAAS 
van 12.95 euro voor de 

KNALPRIJS  van 795
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Online bestellen    WEBSHOP    Ook op voorraad

TUINDEUREN.NET
#HOUTISMOOIER

Tuindeuren   Schuifpuien   Raamkozijnen   Garagedeuren

BRUINSINHOUT.NL

Wil jij ook een fantastische, 
onvergetelijke kampweek meemaken?

Met een grote speurtocht, een zeskamp, 
veel leuke en nieuwe bosspelletjes en 
een bonte avond! En natuurlijk ook een aantal 
populaire bekende activiteiten, zoals de picknick, stratego en de griezeltocht 
voor de oudsten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een Bijbels thema 
en de bijbehorende verhalen. 

Wij gaan, onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen, van 
maandag 12 juli tot en met vrijdag 16 juli naar een leuke en gezellige 
kampeerboerderij in Ommen. Heb je zin om mee te gaan, ben je 7 jaar 
of ouder en zit je nog op de basisschool, overleg dan direct met je ouders 
of je mee mag! 

Omdat zomerkamp vorig jaar niet door kon gaan, mogen de kinderen 
die vorig jaar in groep acht zaten zich dit jaar ook opgeven. 

Voor je ouders hier nog wat meer informatie:
Het zomerkamp is een initiatief van de Gereformeerde kerk in Berghuizen. 
Deze kampweek wordt al voor de 53ste keer gehouden, ieder jaar weer 
onder leiding van enthousiaste vrijwilligers in de leeftijd van 16 t/m 35 jaar. 
De kosten voor het kamp bedragen 100 euro per kind en 90 euro voor elk 
volgend kind uit hetzelfde gezin.

Aanmelden kan via kampweek@gmail.com, onder vermelding van naam, 
adres, telefoonnummer, geboortedatum, basisschool, groep en eventueel 
namen van vriendjes/vriendinnetjes die ook meegaan. Zodra de aanmelding 
binnen is, krijgt u een kampbrief gemaild met alle aanvullende informatie. 
Mocht u binnen een week na aanmelding nog geen kampbrief hebben ont-
vangen, neem dan contact op via bovenstaand mailadres. Er kan dan wellicht 
iets mis zijn gegaan met de verwerking van de aanmelding.

Let op: de aanmelding moet binnen zijn voor zaterdag 19 juni 2021!!

Vragen? Even bellen met  Linda Nijmeijer:   06-53415788
    Jan Willem Krale:  06-40256413
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Kom vrijblijvend langs voor advies of maak 
een afspraak voor een proef make-up. 
www.salongejanca.nl 

John van G Make-up Collection creëert schoonheid en laat je stralen!

Blushers, lipsticks, oogpotloden, (minerale) oogschaduw, de collectie 

is zo uitgebreid dat er voor iedere smaak een passend product is. 

Het navulbare beautybox systeem, paletten in verschillende maten, 

is voorzien van een magneetsysteem. Wanneer de blokjes 

oogschaduw, wenkbrauwpoeder, of blusher aan 

vervanging toe zijn, kun je ze gemakkelijk 

vervangen door nieuwe, losse blokjes.

Colour Your Life

JOHN VAN G MAKE-UP
NU VERKRIJGBAAR BIJ SALON GEJANCA

Natural Tanning
Mousse LUXE

TOILETTASCADEAUMousse: €39,95
Glove €9.95

SALON GEJANCA

Salon Gejanca_advertentie Natural Tanning Mousse_.indd   1Salon Gejanca_advertentie Natural Tanning Mousse_.indd   1 28-05-2021   11:5428-05-2021   11:54

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Tel. 0522 45 25 10, Mobiel 06 36 50 19 13

www.salongejanca.nl

OPENINGST�DEN:
Maandag gesloten

Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur
Woensdag: 08:30 - 17:30 uur
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur

Vr�dag: 08:30 - 17:30 uur
Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur

U KUNT NU OOK ONLINE 
EEN AFSPRAAK MAKEN

K�K OP DE LINK OP ONZE WEBSITE
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Wijker Kunst - actie Prins Bernhard Cultuurfonds

Van 28 mei tot en met 5 juni doet Wijker Kunst mee aan de jaarlijkse actie 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In totaal collecteren 1182 organisaties 
in het hele land om geld op te halen voor lokale cultuur en natuur. De col-
lecte is dit jaar voor de tweede keer mobiel, via appjes, mailtjes en social 
media.  Een groot deel van de opbrengst van de actie is voor de organisaties 
die actievoeren. 
Muziek- en zangvereniging Wijker Kunst is al 75 jaar een begrip in de Wijk. 
Het koor bestaat uit ruim 75 leden en is in zoverre uniek dat het uit zowel een 
vrouwenkoor als een mannenkoor bestaat. Daarmee kan ook een gemengd 
koor worden gevormd. De concerten die regelmatig worden georganiseerd 
kenmerken zich dan ook door veel afwisseling, ook al omdat het repertoire 
van het koor zeer gevarieerd is. Het koor hoopt met deze actie geld op te 
halen waarmee onder meer nieuwe muziekstukken kunnen worden aange-
schaft en eventueel extra repetities kunnen worden bekostigd. Dit is wellicht 
nodig om na de lange gedwongen pauze als gevolg van CORONA het koor 
weer op het gewenste peil te brengen voor het geplande Kerstconcert op 11 
december a.s.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert al sinds 1946 de Anjeractie. 
Het is de oudste collecte van Nederland. Ieder jaar collecteren honderden 
organisaties voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds. Vorig jaar is de 
actie voor het eerst mobiel georganiseerd: geen bussen en collectanten meer 
langs de deur. Het Cultuurfonds gaat op diezelfde voet verder. Het is veili-
ger voor de collectant én makkelijker voor de organisatie. Er is nog steeds 
grote noodzaak om lokale cultuurorganisaties te steunen. Vandaar dat het 
Cultuurfonds het grootste deel van de netto opbrengst teruggeeft aan de 
organisaties die collecteren. 

Beste ondernemers van Koekange (en omstreken),

Dit jaar wil de feestcommissie van Koekange weer een gezellige avond 
organiseren voor jong en oud door middel van een online quiz en bingo op 
zaterdagavond 19 juni. Dit was vorig jaar een groot succes!
Mede dankzij jullie inzet hebben we een groot aantal prijzen beschikbaar 
kunnen stellen. Daarom vanuit ons de vraag of jullie het leuk vinden om hier 
weer aan mee te werken. Jullie mogen prijzen beschikbaar stellen en wij zijn 
bereid om daar een vergoeding tegenover te stellen.
Meer informatie? Neem even contact op met Iris van Dalen via 06-46229588. 
Graag een reactie voor 7 juni a.s. 
Alvast hartelijk dank namens de feestcommissie Koekange.
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Coop Scherff is lokaal betrokken op vele manieren en om dit meer te 
laten zien gaan we hier via de Koegang meer over vertellen.

Deze week een lokale leverancier: De Drentse Koe

Speel- en IJsboerderij De Drentse 
Koe is ontstaan uit een origi-
neel melkveebedrijf. Vanaf 1999 
maken we van dagverse melk, 
“Drentse Koe IJs” in alle denkbare 
smaken. Gewoon vanille room-
ijs, maar ook notenijs, koffieijs, 
yoghurtijs, kwark-framboosijs, 
bananenijs, aardbeienijs en van 
verse vruchten lekker sorbetijs. 
Het is ook mogelijk om suikervrij 
ijs (gezoet met stevia) te krijgen, 
met of zonder melk in de smaken 
aardbei, roomijs of hazelnoot. 
Ons ijs wordt gemaakt van alleen 
natuurlijke ingrediënten. 

Wat begon met enkele speeltoe-
stellen is uitgegroeid tot de hui-
dige speelboerderij met grote 
speelschuur. Begin 2017 hebben wij het besluit genomen afscheid te nemen 
van ons melkvee, en de koeienstal om te bouwen tot een waterspeelplaats 
en extra groepsruimtes.  

Welkom bij onze speel- en ijsboerderij de Drentse Koe, maar het ijs is dus 
ook verkrijgbaar bij Coop Scherff Koekange!

Scher�
&
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Korfbalvereniging Kia
Gea Zwiers: 0612178917
www.kvkia.nl 

Tennisvereniging de Marke
Leo van Veldhoven: 06-49824048
www.tvdemarke.nl

Hardloopgroep Koekange
Geke Andeweg: 06-10899171
Facebook: Loopgroep Koekange

Belangenvereniging Koekange
Wilt u iets kwijt? Of heeft u tips? Of 
op/aanmerkingen laat het ons weten.
Henk Koetsier: 06-21854875 

Historische Vereniging
Johannes de Kleine: 0522-451580
www.historiedewijkkoekange.nl

Feestcommissie Koekange
Roselie Heuvelman: 06-27534705.0
www.koekangerfeest.nl

Speeltuinvereniging de Hommel
Wij organiseren leuke activiteiten 
voor kinderen in de vakanties.
Félice Barelds: 06-30734339

Koekanger Alert groep
Christina Tijmens: 06-5360677

Pitch en Putt
Peter en Angeline Kats: 06-50201262
www.pitchenputtkoekange.nl

Voetbalvereniging Vitesse ‘63
René Brinkman: www.vitesse63.nl 
of mail: jc@vitesse63.nl

Sport Allee
Gevarieerde, persoonlijke en 
uitdagende bootcamptrainingen?
Annelien Laan: 0613479112
www.sportallee.com

OVK
Vereniging voor Ondernemers uit 
Koekange 
Jack Maat: 06-30184712
OVK.koekange@gmail.com

IJsvereniging Koekange
Carina Prent: 0522-451158
www.voorwaartskoekange.nl 

Tai Chi
Chinese bewegingsvormen goed voor 
lichaam en geest
Angely Kok: 06-46167044

Verenigingen en act iv i te i ten

Indien u ook graag op deze pagina vermeld wilt worden, laat het ons weten: 
Belangenvereniging.koekange@gmail.com

Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Autobedrijf en 
Tankstation

DE BOO
Prinsesseweg 41, 7958 RS Koekange
Telefoon 0522-451220

Uw adres voor reparatie, onderhoud 
en APK van uw auto.

OPENINGSTIJDEN POMP 
MET BEDIENING

Ma. t/m vrij. van 7.00 tot 19.00 uur
Za. van 8.30 tot 19.00 uur

24 UUR TANKEN 
met tinq-, bank- en giropas!

TANK TINQ. DA’S SNEL VERDIEND
WWW.TINQ.NL

De Berken 11
Koekange

zonne-energie



15

In format ie

Huisartsenpraktijk Koekange

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8-17 uur op 0522-451236 en 24 uur 

per dag  via ons patientenportaal: koekange.uwzorgonline.nl.

Voor verder informatie over de praktijk verwijzen wij naar onze website: 

www.koekange.praktijkinfo.nl.

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.

Onafhankelijke cliëntondersteuning: Stichting OCO de Wolden

Tel. 085 0013 157, mail: info@stichtingoco.nl, website: www.stichtingoco.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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

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

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

altijd scherp!altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

In verband met COVID-19 

volgen wij de richtlijnen van 

het RIVM.

Met gepaste voorzorgsmaat-

regelen kunt u bij ons terecht 

voor een 

bespreking en kunnen akten 

op ons kantoor worden 

ondertekend. 

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



Agenda

  2 juni De Koegang nr. 11
  5 juni Inzamelingsactie voor de Voedselbank
16 juni De Koegang nr. 12
19 juni Online quiz en bingo
30 juni De Koegang nr. 13
14 juli De Koegang nr. 14 - laatste Koegang voor de zomerstop
10-13 aug. Sport- en Cultuurkamp; org. Welzijn De Wolden

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 16 juni 2021
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 10 juni 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
Klachten bezorging: Drukkerij Kleen, 0522 255449

Heeft u ondersteuning of hulp nodig, 
ervaart u overlast, maakt u zich zorgen 
of heeft u concrete en acute vragen?

Neem direct contact op met het buurtteam via: 
0528 – 37 86 86 of email buurtteam@dewolden.nl

Anoniem melden is uiteraard ook mogelijk.

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

Te koop,  gevonden e .d .


