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Doet u ook mee met de nationale tuinvogeltelling op 25, 26 en 27 januari?
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
20 jan. 11.00 uur Ds. E. Meijer Heemse  
 15.30 uur Ds. v. Rijswijk   
27 jan. 11.00 uur Ds. v. Rijswijk Thema Zondag 
 + 14. 00 uur  Sing in

Gereformeerde kerk, Berghuizen
20 jan. 10.00 uur Ds. J.W. Muis
27 jan. 10.00 uur Ds. J.W. Muis d.z.d.

Protestantse Gemeente Koekange
20 jan. 9.30 uur Ds. J. Stap Kolderveen   
27 jan. HA 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  

Kerkdiensten

GAMBIA-dienst in Berghuizen op 20 januari 2019

Afgelopen mei reisde een groep van 18 personen vanuit Berghuizen en omge-
ving naar Gambia. Zij brachten daar een bezoek aan verschillende projecten 
die Stichting de Regenboog voor Gambia uit Hoogeveen daar ondersteunt of 
heeft opgezet. Ook kwamen ze daar in contact met de bevolking, bezochten 
zij daar markten en een apenpark en aaiden zelfs een echte krokodil. 
De groep werd geconfronteerd met weinig scholing, armoede, open riolen 
en schrijnende toestanden in de gezondheidszorg. Maar ook leerden ze de 
Gambianen kennen als een blije, vrolijke, trotse, gastvrije bevolking. 

Tijdens de kerkdiensten, die daar overigens meer dan 3 uur duren!!!, zie je 
veel blijdschap en dankbaarheid. En van zo’n soort kerkdienst willen wij u 
ook laten genieten.
Het thema zal zijn: ‘Gambia: een goed gesprek’. We beloven wel dat we ons 
aan de Nederlandse lengte van een kerkdienst zullen houden :-)
Laat je verrassen tijdens deze ‘Gambiaanse kerkdienst’ op zondag 20 januari 
2019 om 10.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Berghuizen. De opbrengst 
van de collecte gaat naar een nieuw project van de Stichting Regenboog voor 
Gambia: de bouw van een basisschool. Deze Stichting heeft al verschillende, 
mooie projecten op  mogen zetten, waaronder een school en een medische 
post. Maar hulp blijft nodig!!!

U komt toch ook?
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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

Nationale tuinvogeltelling

Sinds het begin van deze eeuw wordt elke 
jaar in de maand januari de nationale tuin-
vogeltelling georganiseerd. Dit jaar is dat op 
25, 26 en 27 januari. Iedereen kan daar aan 
meedoen, door een half uur lang op één van 
deze drie dagen alle vogels te tellen die in de 
tuin langskomen. Het is natuurlijk handig om 
van tevoren en vervolgens regelmatig vogel-
voer beschikbaar te stellen, dan is de kans 
groter dat je in de tuin meerdere vogels ziet. 
Gedurende dat half uur tel je de vogelsoorten en het aantal van elk vogel-
soort. De resultaten kun je vervolgens invoeren op de website van www.
tuinvogeltelling.nl.
Op deze website staat allerlei informatie hoe je kunt deelnemen en hoe je 
sommige vogels in de tuin kunt herkennen. Daarnaast een overzicht van de 
meest voorkomende vogels in een willekeurige Nederlandse tuin. Tevens 
vind je daar de resultaten van de afgelopen zeventien jaar. Tot slot voor de 
digitale nerds onder ons, daar vindt je informatie over de Tuinvogel app.
Nu kan het zijn dat je geen ervaring met vogels hebt of dat je ze las-
tig uit elkaar kunt houden. Geen nood, op zaterdag 26 en zondag 27 
januari ben ik de gehele middag aanwezig in het bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten in Ruinen. Ik geef daar toelichting en uitleg over het 
tellen en herkennen van vogels. Het bezoekerscentrum heeft daar een grote 
voedertafel staan, waar veel soorten elke dag langskomen. Voor het weer 
hoef je het niet te laten, vanuit de koffiehoek en achter het raam heb je een 
prima zicht op die voedertafel. De toegang is gratis.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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De Bergklanken verwelkomt muzikaal het nieuwe jaar

Op zaterdag 19 januari 2019 geeft muziekvereniging De Bergklanken 
een nieuwjaarsconcert in de Hervormde Kerk Blijdenstein te Ruinerwold. 
Met een afwisselend programma verwelkomen het fanfare-orkest en het 
BeginnendeBlazersBergklanken-orkest het nieuwe jaar. De muzikanten 
nemen u deze avond mee op een muzikale reis, waar u bekende, filmische, 
intieme, swingende en vrolijke klanken zult horen. Daarnaast is er een leuk 
muzikaal intermezzo.
Nieuwsgierig geworden? Kom 19 januari luisteren, genieten en laat u verras-
sen. Dan verwelkomen we met elkaar het nieuwe jaar.
Het nieuwjaarsconcert wordt gehouden in de Hervomde kerk Blijdenstein te 
Ruinerwold. De kerk is open vanaf 19.00 uur en het concert begint om 19.30 
uur. De fanfare speelt onder leiding van Alfred Willering en het BBB-orkest 
speelt onder leiding van Emiek Kasimier. De toegang is gratis.
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Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE

De nieuwe kringloop in Ruinerwold

Het is bijna zover. Met man en macht wordt er gewerkt om de winkel “ver-
koop klaar” te maken. 1 februari om 13.00 uur ’s middags zal burgemees-
ter Roger de Groot de winkel officieel openen. Vanaf dinsdag 29 januari is 
Westerweiden 72 al open voor het publiek en kan er volop geshopt worden.  
Tot en met zaterdag 26 januari kunt u de oude winkel aan De Hoge Akkers 2 
leegkopen met 50% korting op alles wat er nog in de winkel staat of ligt. 
Wanneer u dat vol overgave gaat doen, helpt u ons al enorm met het oprui-
men!!
Hartelijk welkom, met de beste wensen voor 2019!

Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout
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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 

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

50% korting 

op montuur en glazen
van de opruimcollectie (tot 01-02-2019)

Oosterstraat 2 
7963 AC  Ruinen

Open op
Dinsdag • Donderdag • Vrijdag 
09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Woensdag • Zaterdag 09.30-12.00 uur 

Indien gewenst ’s avonds op afspraak 
0522 47 33 28
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Wandelroute Berghuizen

Veel mensen hebben tijdens de snertwande-
ling kennis gemaakt met de nieuwe wan-
delpaden in Berghuizen. Het was een mooie 
droge winterdag en meer dan 80 mensen 
hebben de wandelschoenen aangetrokken 
om de nieuwe paden in te lopen. Over hier en 
daar nog wat zachte grond, maar wel duide-
lijk gemarkeerd, ging de route eerst richting 
de Wold A en met een mooie doorsteek weer 
richting het Trekgat. Daarna in Berghuizen 
via de landerijen naar Weerwille waar bij de 
theeschenkerij gepauzeerd kon worden met 
Chocomelk of een bakkie koffie. Het tweede 
deel van de route ging via het bosje van Staatsbosbeheer weer richting de 
Wold A en daarna in een lus om het Sultansmeer. Via het nieuwe pad  langs 
het Blauwe huis kon men weer teruglopen naar Berghuizen waar de snert 
klaar stond in het dorpshuis.
De wandeling werd zeer gewaardeerd en, met medewerking en instemming 
van alle grondeigenaren, kunnen we ook in de toekomst van deze wandel-
paden blijven genieten.
De kleine oranje bewegwijzering blijft nog even staan dus welkom om 
ook in het nieuwe jaar een ‘rondje Berghuizen’ te komen lopen. Het blokje 
om het Trekgat is ca. 3 km en de wandeling richting Weerwille en om het 
Sultansmeer is ca. 6 km. Honden mogen mee maar wel aangelijnd houden.

Feest bij de Morgenstond:
Love Boat meert aan in Koekange

Rederijkerskamer De Morgenstond bestaat 125 jaar. 
Dat wordt natuurlijk gevierd. Daarom nemen de 
spelers van de toneelvereniging het publiek mee 
op een heuse cruise en speelt revue ‘Love Boat’ van 
Herman van der Aa. 
Alle voorstellingen vinden plaats in dorpshuis De 
Schakel. Op vrijdagavond 25 januari speelt de 
Morgenstond om 19.30 uur. Alle Koekanger basisschoolleerlingen kunnen 
gratis komen kijken. Op zaterdag zijn er twee voorstellingen. De middag-
voorstelling begint om 14.00 uur. ’s Avonds begint het om 20.00 uur met 
na afloop de afterparty. Er is geen voorverkoop; kaarten zijn aan de kassa 
verkrijgbaar. Iedereen is van harte welkom om het feest mee te vieren.
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Aandacht geeft kwaliteit

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

www.kapsalongejanca.nl

Openingstijden: 

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

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  

Word jij een  ? 
Meld je aan, train mee en loop 5 kilometer bij Loop Rondje Koekange!
Iedereen wil natuurlijk meedoen aan het allereerste Loop Ronde Koekange op 
10 juni. Maar hoe kom je in vorm en weet je zeker dat je 5 kilometer (of 10 
km) kunt lopen en je een echte KoeKanjer bent op 10 juni?
De Loopgroep Koekange gaat je helpen! Voor het Loop Rondje Koekange heb-
ben we een speciale aanbieding. Samen met onze trainers stomen we je in 14 
trainingen klaar voor de start. Voor deze trainingen en het inschrijfgeld voor 
het Loop Rondje Koekange betaal je slechts € 50,-. 
We beginnen hiermee op dinsdag 5 maart 2019, de laatste training voor deze 
clinic is 4 juni. Bij voldoende deelname laten we een extra trainer komen. 
Onze train(st)ers zijn deskundig en ervaren trainers en zorgen voor afwisse-
lende trainingen ergens in of om Koekange.
Je mag natuurlijk in overleg ook eerder komen en we hopen natuurlijk dat je 
na 10 juni ook bij ons blijft trainen. Je zult tijdens de trainingen ontdekken dat 
samen trainen motiveert om te blijven werken aan je conditie en gezondheid.
We trainen elke dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur, we starten bij de parkeer-
plaats van Korfbalvereniging KIA, Sportlaan 41, Koekange. Voor meer informa-
tie over aanmelden, betaling enz. mail naar loopgroepkoekange@gmail.com 
of bezoek ons op facebook.com/LoopgroepKoekange. Meer info over het Loop 
Rondje Koekange zie: https://looprondjekoekange.beesports.nl.
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Hoveniersbedrijf
Eggeweg 8
7958 PL  Koekange    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp

Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Nieuwe activiteiten met de Zonnebloem

Op 17 januari is het precies 70 jaar geleden dat de Nationale vereniging De 
Zonnebloem is opgericht. Al 70 jaar zetten vrijwilligers zich in voor mensen 
met een lichamelijke beperking.
De afdeling De Wolden is ongeveer 15 jaar actief bezig met bezoekwerk en 
activiteiten. Van 17 tot 25 januari is de week van het bezoekwerk, hier wordt 
ook in De Wolden extra aandacht aan besteed.
Voor het komende jaar zijn er al een aantal activiteiten gepland zoals: een 
filmmiddag, een zanggroep, een picknick, een boottocht, een spelletjesmid-
dag met zang en aan het eind van het jaar nog een bezoek aan een kerst-
markt. Met de “buur” afdelingen is er goed contact, zodat er ook gezamen-
lijk dingen worden georganiseerd. Op 29 januari wordt er gestart met een 
Nieuwjaarsbingo in de Schakel in Koekange. Er zal Bingo worden gespeeld 
door middel van een verhaal, maar er is ook tijd voor koffie of thee en een 
hapje en een drankje. Er zijn geen kosten aan verbonden en er zijn leuke 
prijsjes te winnen. Voor vervoer kan worden gezorgd. 
Zit u veel alleen thuis en komt u vanwege lichamelijke beperkingen bijna de 
deur niet meer uit, dan is De Zonnebloem misschien iets voor u. Ook nieuwe 
vrijwilligers zijn nog steeds welkom. 
Neem gerust eens contact op met Lammie Boerman tel: 0522-452013 
email: lammieboerman@gmail.com De Zonnebloem Afd. De Wolden is ook te 
vinden op facebook.
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Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl

Nieuwe dirigent bij “Wijker Kunst”:
“Een nieuwe lente, een nieuw geluid”!!

Een regel uit het bekende 
gedicht van Herman Gorter, 
“Mei”, dat zeer van toepas-
sing is op de zangvereniging 
“Wijker Kunst” uit De Wijk.
Toen men namelijk afgelo-
pen zomer geconfronteerd 
werd met het feit dat diri-
gent Bert Lammers, die ruim 
30 jaar als dirigent gewerkt 
heeft bij de Wijker zangver-
eniging, het dirigeerstokje 
wilde overdragen aan iemand anders, had men wel even een probleem!!  
Waar vind je zo gauw iemand die deze, ruim 70 jaar oude zangvereniging, 
bestaande uit een vrouwenkoor, een mannenkoor en een gemengd koor, in 
goede, muzikale banen kan en wil leiden!!
En toch vond men in Meppel, de huidige “Meppeler van het jaar 2018”, 
Mannes Hofsink, 37 jaar oud, organist en beiaardier van de Grote Kerk, 
bereid om het stokje over te nemen. Beide partijen spraken af, dat men een 
proef/inloopperiode van een half jaar zou inlassen. 
Dat halfjaar was onlangs, op de eerste repetitie van het jaar 2019, voorbij 
en het bleek dat bestuur, dirigent en leden uitermate tevreden waren over de 
gevolgde werkwijze. En dus kon algemeen voorzitter Jacob Boorsma, na een 
inhoudsvolle nieuwjaarstoespraak, samen met dirigent Mannes Hofsink en 
algemeen secretaris Gerrit van de Belt, het contract voor een langer samen-
werkingsverband, ondertekenen.
En dus zal er in het komende voorjaarsconcert, met de nieuwe dirgent, in 
een nieuwe lente, een nieuw geluid bij “Wijker Kunst” te horen zijn!!!
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Anneke Hair & Beauty geeft verwenmomenten aan vrouwen 
met kanker
Onderdeel van landelijke actie ‘Geef een glimlach cadeau’ van stichting Look 
Good Feel Better 
‘Goede verzorging van jezelf maakt dat je je beter voelt.’ Dit geldt zeker ook 
als je ziek bent. Daarom organiseert stichting Look Good Feel Better samen 
met ruim 400 schoonheidsspecialisten in februari opnieuw de landelijke 
actie ‘Geef een glimlach cadeau’. Vanaf Wereldkankerdag, 4 februari, geven 
schoonheidsspecialisten door het hele land gratis verwenmomenten aan 
vrouwen met kanker. Deze actie duurt de hele maand februari. 

Boost voor je zelfvertrouwen
“Uiterlijke verzorging bij kanker is veel belangrijker dan de meeste mensen 
denken.” Jasja Sikking vertelt over haar ervaring met het verwenmoment. 
“Toen ik borstkanker had, ging ik door een intensieve periode met behande-
lingen. Tegelijkertijd wilde je het normale gezinsleven zoveel mogelijk laten 
doorlopen. Dat kost best veel energie. Het verwenmoment was echt een 
moment voor mijzelf. Even niet ziek zijn, maar gewoon genieten en ontspan-
nen. Het gaf mij een boost in mijn zelfvertrouwen en dat gun ik iedereen.”

Geef een glimlach  
Anneke Westenbroek van Anneke Hair & Beauty doet graag mee met de 
actie van Look Good Feel Better: “Vrouwen met kanker verliezen vaak hun 
zelfvertrouwen door de uiterlijke veranderingen als gevolg van de behande-
lingen. Het mooie van dit verwenmoment is dat je tijdens de behandeling 
het zelfvertrouwen ziet groeien. Soms zijn een paar tips al genoeg om ze 
weer te laten stralen. Dat is precies waarom ik graag meedoe met ‘Geef een 
glimlach cadeau’.” 

Anneke Hair & Beauty geeft verwenmomenten cadeau
In de maand februari geeft Anneke Hair & Beauty 5 vrouwen met kanker 
een gratis verwenmoment. Aanmelden voor deze actie kan eenvoudig via 
de actiewebsite www.geefeenglimlachcadeau.nl. Ken jij iemand met kanker? 
Attendeer haar dan op deze actie en geef haar een glimlach cadeau! 

Over ‘Geef een glimlach cadeau’
De campagne ‘Geef een glimlach cadeau’ wordt dit jaar voor de vierde keer 
georganiseerd door Stichting Look Good Feel Better. Deze stichting zet zich 
in om mensen met kanker te ondersteunen bij hun uiterlijke verzorging. Dit 
doen ze onder andere door het geven van workshops in ziekenhuizen en 
persoonlijk advies en behandelingen door heel Nederland.

Bedankt

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken voor de kaarten, telefoontjes 
en de fruitmand van de buren, tijdens Coba’s verblijf in Reggersoord.

Coba en Jan Inberg
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Workshop: e-books lenen bij de online bibliotheek

Steeds meer mensen lezen via een e-reader, tablet of smartphone. Als bibli-
otheeklid kunt u gratis duizenden e-books lenen in allerlei genres. Maar hoe 
werkt dat dan? Om dat te leren wordt op 28 januari, 7 en 11 februari de 
workshop ‘e-books lenen bij de Online Bibliotheek’ gegeven. Je krijgt een 
presentatie en een heldere uitleg over het lenen van e-books bij de online 
Bibliotheek. Na de presentatie ga je zelf aan de slag. Je leert hoe je e-books 
van de online Bibliotheek kan lenen en op e-reader, tablet of smartphone kan 
downloaden. De workshop is gratis.  

Wanneer:
28 januari 2019, van 19.30 tot 21.30  | Bibliotheek Ruinerwold 
  7 februari 2019, van 19.30 tot 21.30 | Bibliotheek De Wijk
11 februari 2019, van 19.30 tot 21.30 | Bibliotheek Zuidwolde

Aanmelden - Je kunt je aanmelden voor de workshop via info@biblio-
theekruinerwold.nl, bij de balie van alle bibliotheekvestigingen of via 088  
012 8445.
Voorwaarden  - Je hebt online toegang tot je e-mail account en je moet lid 
zijn van de Bibliotheek.
Meenemen - Je bibliotheekpas, tablet of smartphone en als je op een e-rea-
der wilt lezen, dan je laptop, e-reader en de kabel van de e-reader.

De Berken 11
Koekange

zonne-energie

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
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De gratis computercursussen gaan weer van start 
in bibliotheek De Wijk

Klik en Tik  is een computercursus voor beginners, voor mensen die nog niet 
wegwijs zijn op de computer en op internet en dat wel graag willen worden. 
In de cursus wordt geleerd gebruik te maken van de mogelijkheden van 
de computer, zoals een tekst maken, e-mailen, websites bekijken en hoe je 
bestanden kunt downloaden.
Digisterker/aan de slag met je DigiD is een cursus waar aandacht is voor het 
aanvragen van een DigiD, het aanvragen van een toeslag, omgaan met over-
heidswebsites. Bij deze cursus is een beetje computerervaring wel nodig.
Wanneer - Hier kunnen cursisten direct instappen op de wekelijkse lessen:
Klik en Tik / computercursus voor beginners is doorlopend op vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur.
Digisterker / Aan de slag met je DigiD is op donderdag 10, 17 en 24 januari 
van 10.00-12.00 uur.
Informatie en aanmelding: www.bibliotheekdewijk.nl of 088-0128210

Crea café’s in de bibliotheken De Wijk, Ruinen en Zuidwolde; 
deze keer een gratis workshop Zentangle in bieb Ruinen

De creacafé’s gaan weer van start in het nieuwe jaar. In bibliotheek De Wijk 
vindt het plaats op elke donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. In biblio-
theek Zuidwolde start het maandelijks creacafé op donderdag 17 januari om 
14.00 uur en in bibliotheek Ruinen is het ook maandelijks en start het op 
woensdag 16 januari om 9.30 uur. In Ruinen kunt u dan deelnemen aan een 
workshop Zentangle onder begeleiding van Thea Hulzing. Een Zentangle is 
een pentekening die er ingewikkeld uitziet, maar makkelijk te maken is. Al 
het benodigde materiaal is aanwezig en de workshop is geheel kosteloos. 
Heeft u zin om creatief bezig te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten dan 
bent u van harte uitgenodigd! De Crea Cafés zijn voor iedereen, jong en oud, 
leden en niet leden van de bibliotheek en ze zijn altijd gratis toegankelijk. De 
Crea Café’s worden georganiseerd in samenwerking met Welzijn De Wolden. 

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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Verboden voor paarden (2)

Ik wil graag reageren op het verhaal van mevrouw J. Konings in de Koegang 
van 19 december 2018.
Wij fietsen regelmatig over het fietspad Dwarsdijk-Hooijersteeg en het fiets-
pad Prinsesseweg-Ruinerweg, zeker in de zomer.
Elke keer als wij daar rijden, ligt er op veel plekken poep van paarden.
Deze verdwijnen niet na een week.
Daarom sta ik geheel achter degene, die de verbodsborden geplaatst heeft.
De mensen die daar rijden op hun paarden, interesseert het kennelijk niet, 
wat hun paarden doen.
Het lijkt me toch niet zoveel werk, om de poep aan de kant te schuiven, of 
even later met de fiets terugrijden en dit met een schep op te ruimen.
U ruimt het netjes op, zegt u, maar dan bent u wel de enige.
Misschien dat u nu begrijpt, waarom die borden daar staan.
Even voor de goede orde: ik heb ze niet geplaatst, maar ben het er wel mee 
eens.

Met vriendelijke groet,
Margriet

(Red.: Dit is het laatste bericht dat wij over dit onderwerp zullen plaatsen in De Koegang. 
Mocht u hierop willen reageren dan zullen wij uw mail doorsturen naar de betreffende persoon.)

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, loc. Hofweg-Molenweg,  T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg,  T. 088-9684067 
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Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

Te koop,  gevonden e .d .

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

Nu
Winter-
schilder-
korting

Kosten particuliere advertenties:
Te Koop/Te huur: 6,25 euro (overmaken op NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. 
Drukkerij Kleen). Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor dankbetuigingen, kerstgroeten, e.d. gelden advertentietarieven.

H. Koetsier  Dorpsstraat 26  Koekange  www.sparkoekange.nl

 
  

Party service

Eet smakelijk!
De makkelijke maaltijdservice

•  Breed assortiment aan verse kant en klare maaltijden, inclusief zoutarme, gemalen 
en gluten- & lactosevrije maaltijden, soepen, salades en nagerechten.

• Op ambachtelijke wijze door professionele en ervaren koks bereid.
•  Samengesteld volgens de richtlijnen voor goede voeding van het voedingscentrum.
• Makkelijk zelf op te warmen, snel op tafel en heerlijk van smaak.
•  Eenvoudig te bestellen via een bestelformulier in de winkel of kijk voor online 

bestelmogelijkheden op www.spar.nl/Eetsmakelijk.
• Mogelijkheden tot afhalen of bezorgen door uw vertrouwde SPAR

Wilt u meer informatie? Vraag ernaar in de SPAR winkel in Koekange.



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 30 januari 2019
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 24 januari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

16 jan. De Koegang nr. 1
19 jan. Klaverjasmarathon - 9.30-21.30 uur
19 jan.  Concert Bergklanken - Herv. Kerk Blijdenstein - 19.30 uur
19 jan.  Pubquiz - Pitch en Putt Koekange - 20.00 uur - Teamticket € 7,50. Team 

bestaat uit maximaal 5 personen.
20 jan. Gambiadienst - Geref. Kerk te Berghuizen - 10.00 uur
22 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
25 jan.  Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
25 jan.     Toneel De Morgenstond - De Schakel - basisschoolkinderen 19.30 uur
25 jan. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
26 jan. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
26 jan.  Kangoeroeclub KV KIA Kantine KV KIA 10.00-11.00 uur LET OP!!!!! ANDERE 

LOCATIE!!!!
26 jan.  Toneel De Morgenstond - De Schakel - middagvoorstelling 14.00 uur; 

avondvoorstelling 20.00 uur
29 jan.  Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
30 jan. De Koegang nr. 2
  2 feb.  Gezellige avond met Joop Akse  - Pitch en Putt Koekange - 21.00 uur - 

Entree is Gratis
  9 feb. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
13 feb. De Koegang nr. 3
19 feb.  Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
22 feb. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
23 feb. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
23 feb. Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
27 feb. De Koegang nr. 4
  8 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  9 maart Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
12 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
22 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
23 maart Kangoeroeclub KV KIA - Dorpshuis De Schakel - 10.00-11.00 uur
30 maart Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstraat 6, Meppel - 9.30-13.00 uur

Iedere vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 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


