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De eerste huizen aan de Meidoorn worden volgende week opgeleverd.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
15 juli 11.00 uur Ds. J. v.d. Wetering Tuk
 15.30 uur Ds. van Rijswijk 
22 juli 11.00 uur Ds. van Rijswijk 
 15.30 uur Ds. J. Oosterbroek Ruinerwold
 
Gereformeerde kerk, Berghuizen
15 juli 9.30 uur Ds. J.W. Muis afscheid groep 8
22 juli 9.30 uur Ds. J.W. Muis

Protestantse Gemeente Koekange
15 juli 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf    
22 juli 9.30 uur Ds. H. van Setten-Ruhrwein  Ruinerwold  

Kerkdiensten

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

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

GOED, INTEGER EN VOORDELIG  

GEREGELD BIJ:

AFWIKKELEN NALATENSCHAP?

altijd scherp!

STOTIJN 
notariaat & mediation
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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 gele plomp
In Nederland groeien een aantal planten, die je beter met rust kunt laten. 
Een goed voorbeeld, of beter gezegd een slecht voorbeeld, is de reuzenbe-
renklauw. Bij aanraking van deze plant kunnen personen blaren oplopen. Of 
neem de taxus. Een klein takje met bladeren is voor een paard dodelijk. Laat 
staan voor een mens.
Er is een plant die dodelijk kan zijn. Als je daar tien minuten onder staat ben 
je dood! Dit is echter een grapje, want ik bedoel hier de gele plomp. Als je 
onder deze waterplant met drijvende bladeren staat, sta je uiteraard onder 
de waterspiegel. Daar kunnen wij mensen zonder hulpmiddelen niet goed 
tegen.
De gele plomp groeit in en op het water. Dat water moet voedselrijk zijn, 
redelijk diep en zonder al te veel stroming. Hij komt in vrijwel heel Nederland 
voor, hoewel de Waddeneilanden, de IJsselmeerpolders en Zeeland uiterst 
karig bedeeld zijn. De plant heeft grote drijvende bladeren, variërend van 
10 tot 30 centimeter met een glanzend oppervlakte en leerachtig van struc-
tuur. De stengel zit geheel onder water en is rolrond, glad en kaal. Deze is 
verbonden met een wortelstok, waarmee hij zich onder water eveneens kan 
vermenigvuldigen.
Het meest bekend is zijn grote gele bloem, die van juni tot in augustus in 
bloei kan staan. Die bloem steekt iets boven de waterspiegel uit. De bloem 
bestaat uit vijf grote kelkbladeren, die aan de buitenkant soms enigszins 
groen kunnen zijn. De binnenkant van de kelkbladeren is geel. Deze kelkbla-
deren overlappen elkaar en omvatten de veel kleinere gele kroonbladeren. 
Daarvan heeft hij een veelvoud van, die in een schijnbare rij rondom het 
vruchtbeginsel staan. Bij regen en ’s nachts sluit de bloem zich.
Veel mensen zullen bekend zijn met de gele plomp, omdat de bladeren in de 
Friese vlag staan. Vreemd genoeg staan ze daar rood afgebeeld, terwijl ze 
toch echt groen van kleur zijn. De kleur rood vloeit waarschijnlijk voort uit 
de symbolische betekenis van soortgelijke rode tekens op andere vlaggen. 
Mocht iemand het beter weten, dan hoor ik het graag.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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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

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

Nieuws van de Ondernemersvereniging Koekange
Vrijdag 25 mei zijn wij met 39 leden in de bus naar Rotterdam gegaan en 
daar ingestapt in een boot voor een rondleiding in de havens. Van daaruit 
doorgereden naar Bergschenhoek waar we ontvangen werden voor de lunch 
bij boerderij Het Lansingerland. Lunchen met uitzicht op de koeien, hoe leuk 
is dat? Deze boerderij is niet alleen een melkveebedrijf maar ook hebben 
ze een camping, boerderijwinkel, kinderopvang, vergaderruimte, horecage-
legenheid en zijn ze een zorgboerderij. De eigenaar heeft ons ’s middags 
rondgeleid en veel verteld over hoe en wat bij hun op het bedrijf. Het was 
een gezellige dag!
Zaterdag 3 november doen we weer mee aan de open bedrijvendag Drenthe. 
B & W opent en sluit deze dag bij ons. 5 jaar geleden was het een groot suc-
ces en dat willen we i.i.g. weer evenaren. Onze leden kunnen zich opgeven 
via de mail, Facebook of bij hun contactpersoon.
Bent u ondernemer in Koekange maar geen lid van onze vereniging? Meld u 
dan aan als lid zodat ook u uw bedrijf open kunt stellen op deze dag voor al 
onze mededorpsbewoners en andere geïnteresseerden.
Leden, houden jullie 8 september vanaf 16.30 uur vrij in de agenda zodat 
we met een grote groep op de fiets kunnen stappen om bij een aantal leden 
van ons in de keuken te kijken? Info volgt via de mail.

Rest ons nog om een ieder een fijne zomer toe te wensen!
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Wijker Kunst brengt “Summertime” op De Havixhorst 
Zondagmiddag 15 juli zullen de tuinen van château-hotel De Havixhorst in het 
teken staan van de muziek, in het bijzonder van de koorzang. De organisatie 
en uitvoering van het muziekfeest ligt in de inmiddels vertrouwde handen van 
de mannen en de vrouwen van Wijker Kunst. Behalve van koorzang zal er ook 
van instrumentale muziek genoten kunnen worden, dankzij optredens van 
het -14-koppige- Klein Orkest Rolde en het uit 3 musici bestaande Vestibule-
ensemble, uit Hooghalen. Deze gezelschappen zullen tevens een deel van de 
gezongen muziek begeleiden. Daarnaast zal een gelegenheidscombo aan de 
gezelligheid bijdragen.
De muzikale leiding is in de vertrouwde handen van Bert Lammers. Aan het 
slot van de middag zal Bert het stokje overdragen aan Mannes Hofsink, want 
hij neemt met dit concert afscheid van de koren van Wijker Kunst, waaraan 
hij intussen meer dan 30 jaar leiding heeft gegeven. Alma Grooters en Joke 
Venhuizen, de oude en de nieuwe begeleidster van Wijker Kunst, zullen de 
koorzang ondersteunen. Na afloop van de optredens zal er alle gelegenheid 
zijn om in een informele sfeer van Bert afscheid te nemen.
Het programma zal duren van 13.30 tot 17.00 uur. De toegangsprijs aan de 
poort bedraagt € 17,50; 6 t/m 14 jaar € 7,50, onder de 6 vrij entree. In de 
voorverkoop, bij het TIP (onder de molen) in de Wijk en bij Kroko Multipunt in 
IJhorst betaalt u per kaartje € 1,50 minder. Van belang is te weten dat u met uw 
entreebewijs niet alleen maar van de muziek kunt genieten maar ook van onbe-
perkt koffie/thee met pâtisserie en, later in de middag, een bittergarnituur.
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De kapsalon is gesloten van 6 t/m 24 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

- 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

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

6 t/m 22 augustus 
gesloten wegens vakantie 

Maak tijdig een afspraak om 
teleurstelling te voorkomen.

Dorpsstraat 63, 7958 RM Koekange
Tel. 0522-451406

www.annekehairandbeauty.nl
info@annekehairandbeauty.nl
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Party service
Een complete Supermarkt met veel Extra’s

Zoals onze Party service: 
 Wij verzorgen feesten en partijen.
 Barbecues en heerlijk vlees.
 Mooie salades & Hapjes schalen.
 Borden & Bestek, glazen
 Warme en koude buffetten.
 Biertafel & Frisdrank
 Uw hele feest en één beheer

En een bezorg service: 
 Ook gekoeld vervoer.
 Wij bezorgen boodschappen.
 Maaltijd service
 Online boodschappen doen

Voor vragen kunt u bellen of mailen. 
Tel 0522-451331
Fax 0522-452124 
Mail spar@koekange.com
www.sparkoekange.com 

Spar Koetsier 
Dorpsstraat 26 
7958 RN 
Koekange 

Een complete Supermarkt met veel Extra’s

Zoals onze Party service: 
 Wij verzorgen feesten en partijen.
 Barbecues en heerlijk vlees.
 Mooie salades & Hapjes schalen.
 Borden & Bestek, glazen
 Warme en koude buffetten.
 Biertafel & Frisdrank
 Uw hele feest en één beheer

En een bezorg service: 
 Ook gekoeld vervoer.
 Wij bezorgen boodschappen.
 Maaltijd service
 Online boodschappen doen

Voor vragen kunt u bellen of mailen. 
Tel 0522-451331
Fax 0522-452124 
Mail spar@koekange.com
www.sparkoekange.com 

Spar Koetsier 
Dorpsstraat 26 
7958 RN 
Koekange 

Landgoed diner

Wij nodigen u graag uit voor ons Landgoed diner op vrijdag 20 juli en vrijdag 
21 september. De diners worden bereid met producten uit eigen tuin en loka-
le (biologische) producten. U kunt kiezen uit 2 voor-, hoofd- en nagerechten, 
voor € 22,50 p.p. Op zondag 19 augustus: ‘Welgelegen viert de zomer’ met 
een heerlijk zomerbuffet, voor € 25,- p.p. Bekijk voor meer informatie en 
data onze website: www.welgelegen.com. 

Familie Bout

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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“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 

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu
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            uw tu
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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
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Uitje dagactiviteiten Welkom ZZWD Hof van Koekange

Donderdag 28 juni was het 
zover, een gezellige dag 
weg met alle bezoekers van 
de dagactiviteiten Welkom 
ZZWD naar Elburg. De heen- 
en terugreis werd verzorgd 
door ten Heuveltours en 
financieel mogelijk gemaakt 
door de gelden die we opge-
haald hebben op de markt in 
het Hof van Koekange. Het 
opgehaalde bedrag is ver-
dubbeld door het Nationaal 
Ouderenfonds. Met nog een gift vorig jaar van de Rabobank konden we deze 
leuke dag met boottocht en lekkere maaltijd organiseren. Namens de bezoe-
kers en de vrijwilligers die zijn meegegaan onze dank hiervoor. Het was een 
prachtige zonnige dag en iedereen heeft erg genoten. Dit was een van de 
vele activiteiten die wij aanbieden. Kom gerust eens langs om te kijken wat 
voor activiteiten we allemaal doen. De deur staat altijd open op maandag, 
dinsdag en donderdag, de koffie/thee staat klaar.
 
Afscheid Johanna ter Haar
Bezoekers, vrijwilligers en overige belangstellenden zijn van harte welkom 
bij het afscheid van Johanna ter Haar, coördinerend begeleider, op donderdag 
26 juli a.s. tussen 14.00-16.00 uur in het Hofplein.
Johanna gaat gebruik maken van haar pensioen, deze middag bent u ook 
in de gelegenheid kennis te maken met de opvolgers van Johanna, Hilda 
Lemain en Jolanda Lindenhols.

Dagactiviteiten Welkom ZZWD
Hof van Koekange

Dorpsstraat 33
7958 RK  Koekange

Tel. 0522 45 12 52
Mob. 06 12 36 23 74

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com
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Dagelijks keuze uit  
vers bereide maaltijden 

Lekker en gezond eten zonder  
zelf te koken? Bestel uw maaltijd  

bij Maaltijdservice Thuis! 

 Een enkele keer, 1x in de week 
of iedere dag 

     Warm of koelvers thuisbezorgd 

Maaltijdservice Thuis 

www.zzwd.nl 
Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

Hoveniersbedrijf
Eggeweg 8
7958 PL  Koekange    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

Volop zomerbloeiers
en groenteplanten

Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp
Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.
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Prachtige fietstocht door de omgeving
De stichting Boerderijen fietstocht  “maar dan anders” uit Zuidwolde organi-
seert op 1 augustus 2018 voor de 5e keer een prachtige fietstocht door de 
omgeving. Een fietstocht, waarvoor de laatste jaren niet alleen boerderijen 
maar ook andere bedrijven hun deuren open hebben gezet en men graag en 
met trots uitleg willen geven over hun bedrijf.
De start van de tocht is tussen 9.00 en 12.00 uur vanaf zalencentrum Den 
Kaat in Zuidwolde, hier kan de dag worden begonnen met een kop koffie, 
thee of ranja.
De kinderroute is 25 kilometer en leidt langs de biologische varkenshouderij 
Boerrigter waar een kijkje achter de schermen genomen mag worden en het 
belevingsbos Kerkenveld waar de deelnemers van de fietstocht gebruik van 
mogen maken. 
Op de camping Nieuw Moscou worden er diverse activiteiten georganiseerd 
waaronder pony rijden.
Verder zullen we een bezoek brengen aan de Alke en aan kwekerij Bakker, 
deze heeft eveneens een leuke activiteit voor u in petto.
Al met al een tocht voor de jeugd met veel leuke en actieve verrassingen.
De ± 43 km lange route voert ons dit jaar langs de kerk van Hollandscheveld 
waar vrijwilligers iets over zullen vertellen. Daarna brengt de route ons 
naar camping Nieuw Moscou met een kleine braderie, tevens kan de lunch 
hier worden genuttigd. Vervolgens gaat de tocht hierna naar een bijzondere 
bezienswaardigheid; het dorp Nieuwlande waar u uitgebreid op de hoogte 
wordt gebracht van de functie in het verzet en voor de onderduikers in de 
oorlog.
Voor deelnemers aan de boerderijenfietstocht is de entree van het museum 
gratis. Ook deze route geeft de mogelijkheid bij de biologische varkenshou-
derij Boerrigter een kijkje te nemen.
Voor beide routes wordt de lunch aangeboden bij camping Nieuw Moscou.
Deze lunch is uiteraard bij de prijs van de fietstocht inbegrepen.
De prijs is € 4.00 voor kinderen tot 12 jaar en € 8.00 voor volwassenen.
Ook dit jaar kunt bij de start huurfietsen gebruiken, deze worden u aange-
boden door van der Laan fietsen uit Zuidwolde, de fiets zal na reservering 
voor u klaar staan aan de start en daar kunt u ze ook achterlaten na de tocht.
Deze fietsen dienen uiterlijk 28 juli gereserveerd te worden via 0528-371 
243 of info@vanderlaantweewielers.nl
Er zijn fietsen met versnellingen (€ 10,00) en e-bikes (elektrische fietsen,  
€ 20,00) te reserveren.

Collecte Maag Lever en Darm Stichting
De collecte 2018 van 18 juni t/m 23 juni heeft in Koekange totaal € 942,53 
opgeleverd. Alle gevers en geefsters hartelijk dank daarvoor.
Dankzij uw bijdrage kan de Maag Lever Darm Stichting haar werk doen voor 
al de patienten met een spijsverteringsziekte. 



12

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

VOEDING ALS MEDICIJN
Heb jij last van:
• Verhoogde bloeddruk
• Verhoogd cholesterol
• Schommelende bloedsuikerspiegel
• Vermoeidheid
• Prikkelbaredarmsyndroom
• Huidproblemen
• Overgewicht
• Candida

IK KAN JE HELPEN! 
Met advies en persoonlijke 
begeleiding. Kijk voor meer 
informatie op mijn website 
of bel voor een afspraak.

Annemieke Meester
Koekangerdwarsdijk 2
(0522) 452021

WWW.MEESTERVOEDINGSADVIES.NL

______________________________________
_______________________

______________________________________
____

Uitslagen Koekanger Feest

Uitslag fietspuzzeltocht dinsdag-
avond 12 juni 
1. Alien van Dijk & Karlijn Maat
2. Wietje en Jan Lucas Nijmeijer
3.  Lucia Kuik, Gea Zwiers, Wollie Pekel 

en Hilly Hof
 
Uitslag Klaverjassen:
1. Hendrik Jan Brouwer
2. Niek Nijmeijer
3. Arend Hester

Uitslag verliezersronde darten:
1. Arno Scheper & Jerrold Scholing
2. Erwin Gunnink & Gert Leuninge
3. Lars Heuvelman & Ewout Pekel

Uitslag winnaarsronde darten:
1. Thomas Keizer & Robert Hof

2. Hilco Scheper & Roy Leuninge
3. Oscar Seegers & Jaron Gunnink

Uitslag spel jaarmarkt:
1e prijs: Dionne Keizer
1e prijs: Henriet v.d. Sar
3e prijs: Bertus Linde

Uitslag The Koekanger Artist:
1.  Rooie Rinus en Pé Daalemmer door 

Sander en Agré van Dijk
2.  Geen medly maar deadly door De 

Morgenstond
3.  Foute Medley door Beulhokke Dames

Winnaar Houtdorp 2018:
Nora Nijveldt en AminaAnn 
Steenbergen met hun De Boom-
Droomhut
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Versierde fiets, skelter enz. of 
groep maximaal 3 personen: 
  1. Red de bij 
  2. Het is feest en ik ben erbij 
  3. De rode loper 
  4. Goed Fout 
  5.  Deze goede vriendinnen gaan 

naar de fout party 
  6. De fietstelefoon 
  
Groep (meer dan 3 personen) al 
dan niet bestaande uit lopers, 
fietsers, skelters etc.: 
  1. De feestraket 
  2.  Me too - nette dames betast maar 

onaantastbaar 
  3. Pink of zo 
  4. Denk niet zwart wit 
  5.  Wij zijn minder prominent, 

MBO’ers nu ook student 
  6. Foute Party 
  7.  Nog geen bier, toch is het gezellig 

hier 
  8. Kinderdagverblijf
  9. Deze barbies zijn niet meer op tv
10. You never wok alone
 
Rubriek Eigen gemaakte versierde 
Wagens:
  1. Redt de bij 
  2. Boomhut XXL 
  3.  De wolf is weer terug in 

Drenthe 
  4. AOW leeftijd omhoog 
  5. Het leger met gifvaten 
  6. NAM - huizen storten in 
  7. 60 jaar Lego 
  8. De wolf accepteren 
  9. Proud to be Vout 
10. Geen zin om te leren 
11. Lekker op de trekker 
12. Seks naar je 50e 
13. Fout a-night (H) out 

14. Piraten 
15. Wat is er fout.... 
16. Pronken vout feest 
17. Geen kei is ons te zwaar 
18. Geen privacy  

Rubriek: (niet eigen gemaakte 
wagens)huurwagens
1. Koekange Airport  
2. Ik wou dat ik afwas  
3.  Met muziek uit de klankkast  
4. Flower Power  
5. Houttub  

Publieksprijs  
Pr. Johan Frisoschool - 60 jaar 
Lego 

Straatversiering:
1. Dorpsstraat   
2. Bernhardlaan  
3. De Wilgen  
4. De Berken  
5. Mr. H. Smeengeweg    
6.  Margrietlaan
7. Weerwilleweg  

Zeskamp
  1. Egge 2 92,5 punten
  2. Z Team 89 punten
  3. Foute Team 73,5 punten
  4. Team Strijders 71,5 punten
  5. Dwarshutte 66 punten
  6. Dreamteam 63,5 punten
  7. Tegenpartij 62 punten
  8. Veldhutte 58,5 punten
  9. Ladderzat 57 punten
10. Beulhokke 54 punten
11. Keet Oosterbroeken 47 punten
12. Zwart Wit 42,5 punten
13. Egge 1 40,5 punten
13. Hokke van Kuuk 40,5 punten
14. Piraten 35 punten
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Gospelkoor El Jakim sluit seizoen af met ‘’soepconcert’’

Zondagmiddag 15 juli houdt gospelkoor El Jakim haar jaarlijkse seizoens-
afsluiting, dit keer met een ‘’soepconcert’’. Op de boerderijcamping Achter  
’t Koeienpad aan de Nolderweg 7 in Linde verzorgt het Zuidwoldiger gospel-
koor een gevarieerd optreden met Nederlandse en Engelstalige nummers. 
Vanaf 15.00 uur ontvangen de leden belangstellenden met een kopje koffie 
of thee. Na afloop is het samen nagenieten met verschillende soorten soep 
met stokbrood. Het concert en de maaltijd zijn gratis. Iedereen is van harte 
welkom. 
Meer informatie over deelname of reserveringen: www.eljakim-zuidwolde.nl

Wolddijk 25
7961 NA Ruinerwold

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

Hugo Veldman en Peter Pruntel

Gezocht

Wie heeft er nog wat tijd over voor een goed doel?
We zoeken een paar coördinatoren voor de collecte van het Koningin 
Wilhelmina Fonds (KWF)
De werkzaamheden bestaan uit:
-  het benaderen van de bestaande collectanten met de vraag of er voor de 

komende collecte weer op hun medewerking mag worden gerekend.
-  De collectebussen collecte-klaar maken. (Identificatiekaartje er aan, het 

nummer van de bus overnemen op een verzamellijst met de naam van de 
collectant erbij, de bus ‘verzegelen’ en bij de collectant brengen. Na afloop 
van de collecte de bus weer innemen, inhoud tellen en noteren op de ver-
zamellijst.

- De opbrengst naar Zuidwolde brengen.

Verder worden er nog een paar (nieuwe) collectanten gezocht.
Informatie/aanmelding kan bij de Marijke de Boer tel. 451635 of Ben Heinen 
tel. 451590.
De collecte van het KWF (kankerbestrijding) wordt dit jaar gehouden in de 
eerste volle week van september.
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Duofiets
Wilt u ook graag eens fietsen maar lukt dat niet meer alleen? Maak dan 
gebruik van de duofiets. Er zijn genoeg vrijwilligers die graag een keer met u 
willen fietsen. Voor het bespreken van de fiets kunt u bellen met de “fietste-
lefoon” 06 23 28 08 08 zo mogelijk tussen 11.00 en 12.00 of  tussen 18.00 
en 19.00 uur! Coördinator: Sonja Verkaik. Veel fietsplezier!

Te koop,  gevonden e .d .

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur en dankbetuiging: 6 euro (overmaken op NL56 RABO 0341 
8777 78 t.n.v. Drukkerij Kleen). Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis

Gezocht:
Hulp in Huishouding voor 2 ½ uur (ochtend) in de week, locatie Koekange. 
Voor meer informatie bel: 06-10413047.

Kinderkoor Oeganda
Op zondagmorgen 22 juli komt er een bijzonder koor naar de kerk van 
Berghuizen. Het betreft het Kidsgear Children’s Choir uit Oeganda dat van 
mei tot half juli op tournee is door Nederland dat bij toeval een optreden kon 
inlassen in Berghuizen.
Het doel van het tournee is om geld in te zamelen voor het verbeteren van de 
schoolaccommodatie en om bouw en verbouwprojecten mogelijk te maken.
Het idee is dan ook dat de kinderen van het koor zingen en dansen voor hun 
eigen toekomst en die van hun leeftijdgenootjes in Oeganda.
Het belooft een kleurrijk en vrolijk gebeuren te worden en de kerk van 
Berghuizen wil dit unieke optreden dan ook niet voor zich alleen houden.
Daarom nodigen wij allen die hiervoor belangstelling hebben uit om samen 
met ons van dit optreden te komen genieten.
Wij hopen op een volle kerk en een goed gevulde collectezak voor het kin-
derkoor.
De dienst en het optreden begint om 09.30 en iedereen is van harte welkom.



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
Volgende uitgave 25 juli 2018
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 19 juli 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

11 juli De Koegang nr. 14
12 juli Workshop De Bergklanken - Dorshuis De Barg’n - 19.30-21.30 uur
14 juli Kar Ga Door Zuidwolde
15 juli  Muziekfeest; org. Wijker Kunst - Chateauhotel De Havixhorst - 13.30-

17.00 uur
15 juli  ‘Soepconcert’ Gospelkoor El Jakim - Boerderijcamping Achter 
 ‘t Koeienpad, Nolderweg 7 te Linde
16 juli  Zomeroptreden Woudklank - schoolplein CBS de Wegwijzer, Alteveer - 

19.00 uur
20 juli Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
21 juli  Optreden Feestrockband ‘n Keer wat anders - De Schakel - 21.00-

02.00 uur
22 juli Kinderkoor Oeganda - Kerk Berghuizen - 9.30 uur
25 juli De Koegang nr. 15 - laatste Koegang voor de zomerstop
  1 aug.  Boerderijenfietstocht - start Zalencentrum Den Kaat, Zuidwolde 

tussen 9.00 en 12.00 uur
19 aug. Zomerbuffet - Landgoed Welgelegen
29 aug. De Koegang nr. 16
31 aug. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
14 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
21 sept. Landgoed diner - Landgoed Welgelegen
28 sept. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
12 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
26 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  9 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  7 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
21 dec. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur

Iedere vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 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. Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
Iedere 1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur


