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Erg grote opkomst bij eerste inschrijfavond Glasvezel De Wolden 
op 14 april in de Schakel.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange
1 mei 11.00 uur Leesdienst 
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk 
5 mei   9.30 uur Ds. v. Rijswijk  Hemelvaartsdag
8 mei HA 11.00 uur Ds. v. Rijswijk 
 15.30 uur Ds. de Vries Hattem

Gereformeerde kerk, Berghuizen
1 mei 9.30 uur Ds. C.A.D. v.d.Meulen 
5 mei 9.30 uur Ds. R. Kloosterziel Ruinerwold Hemelvaartsdag
8 mei 9.30 uur Ds. B.H. Steenwijk Nijkerk

Protestantse Gemeente Koekange
1  mei  9.30 uur Ds. R. Kloosterziel Ruinerwold 
8  mei 9.30 uur Mw. T. Koster Meppel Zon. na Hemelvaart

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   vanaf heden open van 
   8:00-12:00

HairfasHion KoeKange
Dorpsstraat 17, 7958 rK  KoeKange

0522 - 45 26 49

- 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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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur vos
Een van de oudste verhalen uit de Nederlandse literatuur is “Van den vos 
Reynaerde”. Het is een episch diergedicht van 3469 versregels uit de 13e 
eeuw. Het epos is in het Middelnederlands geschreven, maar de wortels 
liggen in soortgelijke fabels. Sommige daarvan gaan zelfs terug naar de 
Griekse oudheid. Bij het vak Nederlands kwam dit verhaal tijdens mijn mid-
delbare schooltijd uiteraard aan bod. Globaal gaat het verhaal over een vos 
die zich voor zijn schurkenstreken bij de koning moet verantwoorden, maar 
door zijn sluwheid telkens de dans weet te ontspringen.
Het verhaal geeft aan dat de vos toentertijd geen populair zoogdier was. 
Berucht om het stelen van kippen, wat vroeger zelfs tot lokale voedseltekor-
ten kon leiden. Daarnaast bekend om de verspreiding van hondsdolheid. Dit 
komt tegenwoordig in Nederland (gelukkig) nauwelijks meer voor. Toch zit 
de vos nog steeds op de schopstoel. Vooral omdat hij nog regelmatig een 
kompleet kippenhok kan afslachten. Het is, hoe onlogisch het ook mag zijn, 
een natuurlijk gedrag van dit roofdier. Als opportunistische jager is het van 
belang om elk buitenkansje aan te grijpen. Alle prooien, die niet in staat zijn 
om te vluchten, zal hij doodbijten. Dat die buitenkans toevallig een gevulde 
kippenhok is, zal de vos een biet zijn. Natuurlijk niet leuk voor de eigenaar 
van de kippen. 
De vos eet natuurlijk niet alleen kippen, hij leeft van wat zich ter plaatse het 
gemakkelijkst laat verschalken. Zijn menu bestaat vooral uit kleine knaagdie-
ren, hazen en konijnen. Dat vult hij aan met vogels, insecten, eieren, bessen, 
afgevallen fruit, aas en afval. De vos is een van de weinige roofdieren die 
egels op het menu hebben staan. Op een speciale manier kan hij een egel 
laten ontrollen, waarna hij het arme beest kan doodbijten en verorberen.
Door zijn opportunistische levenswijze en de vele verhalen en fabels heeft 
de vos het predicaat slim gekregen. Niet voor niets is iemand “zo slim als een 
vos”. Ik hou het liever op het spreekwoord “een vos verliest wel zijn haren, 
maar niet zijn streken”.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Hoveniersbedrijf 
Sander Meekhof
Voor uw tuinaanleg, onderhoud, 

renovatie, bestratingen en 
kunstgras.

Het plaatsen van tuinhuisjes, 
schuttingen, vlonders en pergola’s

Prins Bernhardlaan 2
                      7958 SH Koekange

            06-43994277 
           0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl Aandacht geeft kwaliteit

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

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

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

Landgoed “Welgelegen”
Van harte welkom voor:
• een bezoek aan ons blikmuseum.
  Geopend elk weekend in de 

maanden juni, juli en augustus.
 Groepen op afspraak.

•  een feestje, verjaardag, iets anders 
te vieren of vergaderen, in de 
‘Hooiberg’.

• logies met ontbijt
• minicamping
• pensionstalling voor paarden

Kortom “Welgelegen” meer dan een 
bezoek waard!

Bezoek ook: www.welgelegen.com

Fam. Bout
Prinsesseweg 8, 7958 RT Koekange
tel. 0522-451771  info@welgelegen.com
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Speeltuinvereniging de Hommel

Jantje beton - Speeltuin
Begin maart hebben we in Koekange en Koekangerveld gecollecteerd voor 
het Nationaal Fonds Jantje Beton. De opbrengst van deze collecte is € 862. 
De helft hiervan mag besteed worden door de speeltuinvereniging. Hartelijk 
dank voor uw gift! Ook de collectanten hartelijk bedankt voor jullie inzet! De 
opbrengst besteden we aan onderhoud van de speeltuin en aan activiteiten 
voor kinderen van  ongeveer 3  t/m 15 jaar. 
Eind februari is er al een nieuw speeltoestel geplaatst in de speeltuin, de 
Supernova. Maar naast nieuwe toestellen heeft de speeltuin op dit moment 
vooral onderhoud nodig. We gaan ons best doen om er weer een nette speel-
tuin van te maken.
Op zaterdag 2 april hebben we samen met een aantal leden de speeltuin 
schoongemaakt. Wat jammer dat de speeltuin elke keer weer vol ligt met 
rommel, de afvalbak was ook behoorlijk vol. Vanaf nu gaan we de afvalbak 
weer regelmatig legen, we hopen dat de bezoekers van de speeltuin de afval-
bak weer gaan gebruiken.

Uitjes meivakantie
Dinsdag 3 mei: de kinderen t/m groep 3 gaan naar de Speel- en IJsboerderij 
De Drentse Koe in Ruinerwold. Verzamelen  om 09.45 aan de Bernhardlaan 
(bij de Rozebottel). Om 12.30 uur vertrekken we weer naar Koekange. We 
verwachten dat de kinderen onder begeleiding van een volwassene zijn. Ben 
je in het bezit van een abonnement? Graag even vermelden. Opgeven kan 
tot vrijdag 29 april op svdehommel@hotmail.com
Voor de kinderen van groep 4 en hoger is er op dinsdag 3 mei een kanova-
ren en een speurtocht bij camping de Entekoele te Zuidwolde.  Verzamelen 
om 18.10 uur aan de Bernhardlaan, graag inrijden vanaf de Kerklaan. Vertrek 
18.15 uur. 
Omdat er maar een beperkte hoeveelheid kano’s zijn, zal niet iedereen tege-
lijk kunnen kanoën. Afhankelijk van het totale aantal deelnemers zullen er 
daarom verschillende groepen gemaakt worden die afwisselend de activitei-
ten doen. Het is makkelijk als je een zwemdiploma hebt, maar de kanovijver 
is slechts 50 cm diep. Dus mocht je uit de boot vallen dan kun je er gewoon 
staan.
Opgeven kan tot vrijdag 29 april op svdehommel@hotmail.com

Groeten van,
Het bestuur van Speeltuinvereniging de Hommel
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Fit in de Wijk heeft een nieuwe eigenaar

Veel mensen dachten dat het om een april grap ging toen bekend werd 
dat Fit in De Wijk was overgenomen. Maar dat is het zeker niet het geval.  
Arnoud Gengler, Arjan en Bouwina Harthoorn zijn per 1 april de nieuwe eige-
naars. De overname krijgt op zaterdag 3 september een feestelijk tintje met 
een officiële opening van Atlas Sport, zoals de sportschool dan gaat heten. 
Fit in de Zomer
Omdat de zomer voor de deur staat, organiseert de sportschool de komende 
maanden onder het thema Fit in de Zomer verschillende buitenactiviteiten: 
bootcamp, sportief wandelen en hardlopen. Iedereen kan meedoen, het is 
niet nodig lid te zijn van Fit in de Wijk. Informatie is te vinden via www.fitin-
dewijk.nl/fitindezomer. Opgeven kan ook via deze pagina. 

Moederdag Brunch op Landgoed Welgelegen

Wat is er mooier dan op deze dag gezamenlijk met het gezin de dag te 
starten met een mooie brunch. Op Moederdag 8 mei, van 10.30 tot 13.30 
uur, kunt u op Landgoed Welgelegen in de hooiberg genieten van een heer-
lijke Moederdag-brunch. De Brunch bestaat uit verschillende soorten brood, 
beleg, kleine warme gerechten, vers fruit, salades, vruchtensappen, koffie, 
thee en zuivelproducten. Bij binnenkomst ontvangt u een glas prosecco. Uw 
moeder of vrouw zal het zeker waarderen dat dit mooie uitgebreide brunch-
buffet voor haar klaar staat. De brunch kost € 17,- per persoon, kinderen tot 
3 jaar gratis en tot 8 jaar € 8,50. Reserveren via info@welgelegen.com of via 
0522-451771. www.welgelegen.com.

Tel. 06 - 134 717 84

  Electra
  Water

  Gas
  CV

  Dak/Zink
  Aardwarmte

Zonne energie

* 
*

*
*

*
*

* Nen 3140 Keuring*
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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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

Energieweg 3, Nijeveen Tel. 06 54 32 64 05
www.andrehopman.nl info@andrehopman.nl

GRONDWERK

STRAATWERK: SIERBESTRATING 
 MACHINAAL BESTRATEN

AANLEG RIOLERING EN DRAINAGE

SLEUF- EN VASTE MESTSILO’S

VLONDERS EN VERANDA’S
   

A A N N E M I N G S B E D R I J F

TEVENS UW LEVERANCIER VAN GARDEN 
LIGHTS LED VERLICHTING VOOR UW TUIN, 
BESTRATING OF OVERKAPPING 

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

                                                                                     

                        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedicure Praktijk Jomas 
 
Sabine ter Meer 
Dorpsstraat 84 
7958 RR Koekange 
pedicurepraktijkjomas@gmail.com

 06-15102936
 

 
 
Voetverzorging 

Bodysugaring 
 Voetmassage 

   Gelpolish 
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“Ik help 
   u graag bij 
   een goed 

     afscheid.”
Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben 
uitvaartverzorger voor Yarden in Meppel 
en omstreken. Uit ervaring weet ik dat een 
betekenisvolle manier van afscheid nemen 
helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteun 
en inspireer ik u bij het organiseren van een 
begrafenis of crematie. U kunt mij bellen op 
0522 251939.

Yarden Uitvaartzorg Reestdal. 
Wilt u een overlijden melden? Bel dan 
0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

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 

Met aandacht bereid voor u! 

 

7 dagen per week vers uit eigen keuken 

 Stel zelf uw warme maaltijd samen 

Meer informatie of eerst een keer proeven?   
Dwingeloo, De Weyert, tel.nr. 088-9684028 
Havelte, De Molenhof, tel.nr. 088-9684048 
Ruinen, locatie Jan Wierengaweg, tel.nr. 088-9684067 

 Weer woensdag gehaktdag?   
Varieer makkelijk met Maaltijdservice Thuis ! 

Ook koelvers! 

www.zzwd.nl 

Maaltijdservice Thuis 
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Rond de tafel gesprek 30 maart 2016
Op woensdagavond 30 maart  werd het tweede Rond de tafelgesprek 
in Koekange gehouden op uitnodiging van Welzijn De Wolden en de 
Belangenvereniging Koekange e.o. 
Wensen die benoemd zijn tijdens het eerste Rond de tafel gesprek begin-
nen werkelijkheid te worden zo bleek uit de reactie van de aanwezigen. Een 
groot aantal wensen zijn door enthousiaste dorpsbewoners opgepakt en 
verder uitgewerkt. 
Bijvoorbeeld het ‘maatjesproject’ voor de Baalderborg. Inmiddels zetten 10 
vrijwilligers zich in voor de bewoners van de Baalderborg door mee te gaan 
naar paardrijles, een dagje uit of als gastgezin. Voor de duofiets zijn, na een 
oproep in de Koegang, nieuwe fietsvrijwilligers gevonden en interesse voor 
het coördinatorschap van de duofiets. De duofiets is te bespreken voor een 
gezellige (mid)dag fietsen als het fietsen op een gewone fiets niet gaat. 
Vitesse maakt zich sterk voor kunstgras. De gemeente heeft contact gezocht 
met Vitesse of zij interesse hebben in kunstgras. Vitesse heeft hier enthousi-
ast op gereageerd. Momenteel wordt gewerkt aan een begroting; vervolgens 
moeten fondsen geworven worden. Vitesse wil dit project breder trekken en 
betrekt o.a. KIA, de scholen, Baalderborg, sportverenigingen uit Ruinerwold 
en Koekange erbij. 
Er zijn ook nieuwe wensen naar voren gekomen zoals een fietspad  van 
Weerwille naar Koekange. Geopperd werd om een burger initiatief te starten 
en een koppeling te maken met het fietspadenplan van de gemeente.
De ideeën en wensen zijn van en voor de inwoners van Koekange. De 
Belangenvereniging en Welzijn de Wolden merken dat deze bijeenkomsten 
helpen om de juiste contacten te leggen. 
Samen krijg je dingen voor elkaar. 
Een ieder bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en input. Het was wederom 
een interessant overleg waar contacten worden gelegd en kennis wordt 
gedeeld. Op 9 november a.s. zal voor de derde keer een Rond de tafel 
gesprek georganiseerd worden. In de tussentijd wensen wij een ieder succes 
met het verder uitwerken van alle initiatieven. 
Koekange is actief en zorgzaam zo blijkt maar weer.

Welzijn De Wolden en de Belangenvereniging Koekange en omgeving

Telefonisch bestellen altijd 
mogelijk: 06 42 96 8000

Afhalen en bezorgen buiten 
openingstijden in overleg

Open dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur
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slagter
TECHNIEK Moederdag Actie 20% korting!! 

Maak een afspraak voor 8 mei a.s. 

Je kunt bij mij terecht voor: 
Mooie (teen)nagels, probleemnagels en meer… 

Bel gerust! 

Cadeaubon ook mogelijk vanaf  € 10,00 

Sporters gezocht

Lijkt het u leuk om samen met uw kind actief te bewe-
gen en spelen?
Dan is ouder-peutergym echt iets voor u en uw kind.
Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen samen met hun vader, moeder, opa of oma 
gezellig en educatief leren spelen met hoepels en blokken en leren klimmen, 
klauteren, balanceren en nog veel meer.
De lessen worden gegeven door Tineke Rudolpie in de sporthal in De Wijk.
De lessen zijn van 10:00 tot 10:50 uur en starten op vrijdag 15 april en 
eindigen op 16 juli.
De kosten zijn € 13,50 per maand.
Bij voldoende deelname gaan de lessen na de zomervakantie door.
Week 18 is het meivakantie, in deze week zijn er geen lessen.

Mail dan naar:
wgv.de.wijk@gmail.com
Of kijk op onze website:
www.wgvdewijk.nl



11

Nieuws over het Koekanger feest 2016
Het feest wordt gehouden van 12 t/m 18 juni
Optocht:
Al jaren is er discussie over de jurering, wanneer huurwagens hoger eindi-
gen dan eigen gemaakte wagens. Om tegemoet te komen aan deze bezwa-
ren, heeft de feestcommissie besloten met ingang van het komende feest 
voor de wagens 2 categorieën (huurwagens + eigen gemaakte wagens)  te 
maken met elk 3 prijzen.
Dit betekent: Indien men zelf de wagen maakt dan bij aanvang van het 
maken van de wagen een e-mail sturen naar: feestkoekange@gmail.com. De 
feestcommissie maakt dan met jullie een afspraak om zo de werkzaamheden 
aan de wagen te kunnen volgen. Alleen indien deze werkwijze wordt gevolgd 
kan de wagen in de rubriek eigen gemaakte wagens geplaatst worden!
Sterkste man/Sterkste vrouw:
Op woensdagavond 15 juni wordt de wedstrijd Sterkste man/Sterkste vrouw 
gehouden onder leiding van Jarno Hams. Wij hebben voor dit evenement 
nog een aantal deelnemers nodig. Ongeveer 1 maand voor aanvang van het 
feest kan er 2x getraind worden bij Jarno Hams, zodat hij de zwaarte van de 
spelen goed kan beoordelen.
SCHROOM NIET, GEEF JE OP EN LAAT ZIEN WAT JE KUNT! 
Dan kunnen wij dit spektakel weer organiseren.
Voor meer informatie: Gerben Gunnink: 06-5105 2724
Lidmaatschapskaarten:
De ledenkaarten zijn weer gedrukt en worden binnenkort bij u langs 
gebracht. Het lidmaatschap kost € 12,50 voor een volwassene. 
Leeftijd op 31 december 2016:
16 en 17 jaar:  € 5,- (bij gezinslidmaatschap)
15 jaar en jonger:  gratis (bij gezinslidmaatschap)
Indien er geen gezinslidmaatschap is dan kost het lidmaatschap € 12,50. 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om te zorgen dat u hiervoor contant geld in 
huis heeft, zodat we niet meerdere keren bij u langs hoeven te komen.
Bij voorbaat dank.
Graag tot ziens op het feest.

Namens de feestcommissie
Arjan Petter, voorzitter

Kunst in de kerk

Komt u zelf het kunstwerk van Jitske van der Wal bekijken in de Protestante 
kerk van Koekange? Dat kan op Hemelvaartsdag 5 mei t/m zondag 8 mei 
2016 en van vrijdag 13 mei t/m Pinkstermaandag 16 mei 2016.
Openingstijden kerk van 12  tot 17 uur en op zondag van 12.30 tot 15 uur.
Neem buren, vrienden en kinderen gezellig mee. De koffie/thee/limonade  
staat klaar! 
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LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Kruisstraat 6
7941 AN Meppel
ingang Noteboomstraat
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022

11e Havezathemarkt bij Visio Het Huis te Echten

Op zondag 1 mei 2016 vindt de elfde editie van de Havezathemarkt plaats 
bij Koninklijke Visio Het Huis te Echten. Ongeveer 45 standhouders heb-
ben ambachtelijke producten te koop zoals honing, wijn, quilts, sieraden 
en tuindecoraties. De marktkramen staan op het wandelpad rondom het 
eeuwenoude hoofdgebouw. Naast de gebouwen is een prachtige Franse tuin 
met verharde tuinpaden en een beeldentuin met een beeldenroute. In het 
bos naast de Havezathe is een verhard wandelpad met een grote bosvijver. 
Schrievers van de Drentse toal komen gedichten en verhalen vertellen uit 
eigen werk. Dit in het kader van een ‘Schrieverswedstried’. Er is een vertel-
festival voor iedereen inclusief prijsuitreiking. Er is een beleefroute en er kan 
een workshop ‘Drents schrieven’ worden gevolgd! Marthije zal een aantal 
Drents talige nieuwe kinderliedjes ten gehore brengen. Ook zal Leonie van 
de Werf als mobiele verteller rondlopen met Bertus de praotveugel en zal ze 
leuke kinderverhalen vertellen.
De Loo en Drosten Singers uit Dalen verzorgen samen met Adorable het 
muzikale gedeelte. De Loo en Drosten Singers is een groot shantykoor uit 
Zuid Oost Drenthe, dat uit 62 leden bestaat. Ze zingen Shanty en zeemans-
liederen en worden ondersteund door 5 accordeonisten, een basgitarist en 
een drummer. De muziek van Adorable komt uit alle windstreken en daaruit 
wordt altijd een mooi en ‘entertainend’ programma samengesteld. Inmiddels 
speelt het orkest regelmatig concerten in binnen- en buitenland. De muziek 
wordt met humor en plezier gebracht waardoor het concert meer een voor-
stelling is.
Voor de kinderen is er een draaimolen en knutselworkshops in de kinder-
hoek. Ook kunnen de kinderen zich laten schminken of knuffelen met de 
konijnen. Tussen alle activiteiten en marktkramen door zullen twee bijzon-
dere figuren lopen die voor hilarische momenten gaan zorgen.
Waar en wanneer: Zondag 1 mei van 11.00 uur tot 16.00 uur bij Visio Het 
Huis te Echten, Zuidwolderweg 3-5, 7932 PN  Echten. 
Parkeren: Gratis parkeren, volg de aanwijzingen van de vrijwilligers s.v.p.
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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

Clubkampioenschappen WGV groot succes

Zaterdag 16 april hebben de leden 
van WGV hun kunsten laten zien. 
Bijna alle leden van acro en turnen 
konden meedoen. Ongeveer 80 jon-
gens en meisjes lieten hun oefening 
aan de jury zien. De jongens turnden 
op ringen, vloer, sprong, rek en brug. 
De meisjes turnden op de brug, de 
balk, de vloer en de sprong. Voor 
veel meisjes was dit de eerste wedstrijd, dus was het best spannend. De 
clubkampioen van de meisjes werd Maartje Hooijer. Bij de jongens was Levi 
de Wit kampioen. Ook de jongens en meiden van de springgroep deden mee. 
De groep van voortgezet onderwijs en ouder deden spectaculaire sprongen 
op minitramp, Pegasus en vloer. De winnaar van deze groep was Merel van 
de Streek. In de middag waren de acroteams aan de beurt. Helaas konden 
Marlou en Guusje niet deelnemen, omdat Guusje tijdens de warming up 
geblesseerd raakte. We wensen haar veel beterschap! Alle acroteams lieten 
voor de laatste keer dit jaar hun mooie oefeningen zien op E en D niveau. 
De clubkampioenen werden Iris en Syl, met een strakke oefening in de duo 
D-lijn. Alle deelnemers kregen een deelnemersmedaille ter herinnering. We 
kijken terug op een geslaagde dag met veel blije gezichten.  

Het bestuur + leiding
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Te koop,  gevonden e .d .

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

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

T. 0522 - 47 53 07
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Kosten particuliere advertenties:
Dankbetuiging: 6 euro (advertentie 
en geld gepast in envelop)
Te Koop/Verloren/Gevonden Gratis 

(voor particulieren)

 
 

  
Party service

H. Koetsier 
Dorpsstraat 26  Koekange  T 0522-451331

www.sparkoekange.nl
 
WAT JE 
DICHTBIJ HAALT, 
IS LEKKER.

Bezorgen is natuurlijk ook mogelijk.

Voor barbecue, warm of koud 
buffet, partytenten, servies, 
tapinstallatie 

ALLES OP HET GEBIED 
VAN THUIS SERVICE, 
VOOR ELK FEESTJE

Dorpsstraat 33  Koekange 

Tel. 0522-451252

www.schilders.koekange.com

Voor al uw buiten- 
en binnenschilderwerk

wandafwerking
plaatsen van isolerende 

beglazing

Vraag vrijblijvend prijsopgave
6% BTW-tarief

06-12362374 / 06-50938266
 schilders@koekange.com
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Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112

In format ie

Dodenherdenking 4 mei Koekange
Ook dit jaar houden wij in Koekange de Dodenherdenking bij het monument 
aan de Dorpsstraat.
Men kan zich verzamelen in het Dorpshuis vanaf 19.00 uur, alwaar omstreeks 
19.30 uur iedereen wordt welkom geheten. Vandaar uit wordt een stille tocht 
gelopen naar het monument aan de Dorpsstraat.
Hier zal om 20.00 uur de twee minuten stilte in acht worden genomen en 
herdenken we daarmee allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk 
der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.
De commissie 4 mei nodigt een ieder uit om met ons hen te gedenken die 
zich hebben ingezet voor onze vrijheid en ons land.
De jaarlijkse Dodenherdenking wordt georganiseerd door het 4 mei comité 
waarin vertegenwoordigd zijn de gezamenlijke kerken, de scholen en de 
Belangenvereniging Koekange. 

Bouwbedrijf KRALE v.o.f.

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57



Agenda

Kopij en advertenties inleveren bij: 
• Per e-mail dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
• Michel Kleen en Cisca de Jager, Eggeweg 37, 7958 PK Koekange
• De brievenbus in de SPAR supermarkt
Volgende uitgave 11 mei 2016
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 5 mei 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

27 april De Koegang nr. 9
27 april Koningsdag schoolvoetbaltoernooi Vitesse’63 - aanvang 13.30 uur
29 apri Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 0614252052
29 april Prijsuitreiking Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
30 april  Tuinkring Koekange: uitje naar kwekerij van der Velde in Heerde, ver-

trek 13.00 uur bij de Spar
  1 mei Havezathemarkt Visio Het Huis Echten - 11.00-16.00 uur
  4 mei  Dodenherdenking; verzamelen in het Dorpshuis tussen 19.00 en 

19.30 uur
  8 mei Moederdagbrunch - Landgoed Welgelegen - 10.30-13.30 uur
10 mei Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
11 mei De Koegang nr. 10
20 mei Tuinkring Koekange: ruilbeurs - bij Marjan - 14.00 uur
21 mei Wandeltocht van schakel tot schakel - Dorpshuis De Schakel
25 mei De Koegang nr. 11
27 mei Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur - 0614252052
27 mei Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
  8 juni De Koegang nr. 12
12 t/m 18 juni Koekanger feest
14 juni Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur
17 juni Landgoed diner – Landgoed Welgelegen
18 juni  Tuinkring Koekange: Tuinstruinen in Steenwijk - vertrek 13.00 uur bij 

de Spar - tot 18.00 uur
22 juni De Koegang nr. 13
12 juli Meditatie - Eggeweg 52 - 11.00-12.00 uur

Iedere zondag  Klootschieten vanaf Clubgebouw KSV, Ruinerweg 41a, 
Koekangerveld - 10.00 uur

Iedere week op di. Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Elke dinsdagavond   Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan 

de Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Iedere week op wo. M.B.v.O gymgroep - De Barg’n Berghuizen - 9.30-10.15 uur
Iedere week op wo. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur


