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De harde wind heeft zo hier en daar schade aangericht.
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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 

diensten in de protestantse kerk, Koekange

23 feb. 11.00 uur Ds. M. v. Rijswijk Bedum

 15.30 uur Stud. N. Dijksterhuis Groningen

1 maart 11.00 uur Ds. J. Beekhuis Hoogeveen

 15.30 uur Ds. T. Wendt Ommen

Gereformeerde kerk, Berghuizen

23 feb. 10.00 uur Ds. L. de Ronde Kruiningen 

1 maart 10.00 uur Ds. J.W. Muis  

Protestantse Gemeente Koekange

23 feb. 9.30 uur Drs. Wiegman Assen 

  1  maart 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  1e zondag 40 dgn.

Kerkdiensten

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

Heeft u iets te vieren? 
Zoekt u een vergaderlocatie? 

Denk aan onze Hooiberg.

Komende activiteiten: 
13 maart Verhalen rond de Kachel 

10 mei Moederdag brunch 
20 juni Landgoed diner 
18 juli Landgoed diner 

www.welgelegen.com 

0522-451771 
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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 coronavirus
Je moet haast wel onder een steen leven, wil je niet van het coronavirus 
gehoord hebben. Het heeft in ieder geval niets met het bekende bier uit 
Mexico te maken. De naam van dit virus is afkomstig van zijn familienaam 
Coronaviridae, waartoe dit virus behoort. Je zult waarschijnlijk ook wel heb-
ben gehoord dat dit virus afkomstig zou zijn van wilde dieren. Daarbij komen 
vleermuizen regelmatig in beeld.
Het coronavirus infecteert de luchtwegen van de mens. Ziekteverschijnselen 
kunnen sterk variëren, van geen enkele verschijnselen, milde verschijnselen 
zoals hoesten en koorts, tot ernstige verschijnselen zoals longontsteking. In 
de meest ernstige gevallen, een paar procent van de vastgestelde infecties, kan 
het tot de dood leiden.
De Zoogdierenvereniging heeft op hun website een uiteenzetting gepubliceerd 
met betrekking tot dit coronavirus en het overbrengen daarvan door (wilde) 
dieren. Hier volgt een korte samenvatting, in het bijzonder of vleermuizen in 
Nederland daarvoor in aanmerking komen. Kortweg nee.
Van het coronavirus is vastgesteld dat het zeer waarschijnlijk afkomstig is van 
een soort hoefijzernuisvleermuis uit de Yunnan provincie in China. Omdat het 
virus niet rechtstreeks van deze vleermuis op de mens terecht is gekomen, 
is er sprake van een tussengastheer. Zeer waarschijnlijk is het virus van de 
vleermuis overgesprongen naar de gemaskerde palmroller. Het vlees van dit 
Aziatische roofdier staat in China (helaas) op het menu. In Azië bestaat er 
namelijk een levendige handel op markten van wilde dieren, dus is de kans 
aanwezig dat het via het vlees op de mens is overgebracht.
De vleermuizen die in Nederland voorkomen zijn geen drager van het corona-
virus. Er zijn in ons land geen gevallen bekend van mensen of dieren die een 
dergelijke ziekte door contact met vleermuizen hebben gekregen. Vleermuizen 
in spouwmuren, onder daken of op zolders vormen derhalve geen gevaar. Dat 
wil niet zeggen dat vleermuizen hier totaal ongevaarlijk zijn. Nee, het zijn geen 
vampiers, maar sommige soorten kunnen nog wel drager zijn van het honds-
dolheidsvirus. Pak een vleermuis derhalve nooit op met je blote hand. Mocht 
je dat überhaupt willen. 

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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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

Schrikkelquiz: pubquiz in Berghuizen 28 februari a.s.  

Na de twee succesvolle Pubquizedities in dorpshuis ‘de Barg’n’ is de organi-
satie volop in touw met de “Schrikkelquiz”. Op de avond voor Schrikkeldag, 
aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Deelname per persoon: € 1,-, 
te voldoen bij de ingang. Aantal personen per team: minimaal 4, maximaal 
6. Geen team? Geen nood. Er is plaats voor 54 personen en we formeren 
tussen 19.30-20.00 uur nog teams als er nog plek is. Dus doe 28 februari in 
Berghuizen mee aan deze leuke quiz met verrassende vragen over van alles. 
Wil je zeker zijn van een plekje? Teams kunnen zich voor de Schrikkelquiz 
opgeven bij de organisatie per email: shsteendam@gmail.com 

ook voor sanitair 
en onderhoud CV-ketel

Hilco Scheper

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

 

 

 

 



  







 

 

 

 

 



  







 

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

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

Bouwbedrijf KRALE
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Wegens succes herhaald Koekanjer training!

Na het succes van de 
eerste editie wordt 
ook dit jaar een Loop 
Rondje Koekange geor-
ganiseerd. Daarom 
organiseert Loopgroep 
Koekange ook weer een 
clinic voor beginnende 
lopers. Dus na vorig 
jaar getwijfeld te heb-
ben en het allereerste 
Loop Rondje Koekange 
gemist te hebben krijg 
je opnieuw een kans. 
Grijp hem en doe mee! 
Loopgroep Koekange zorgt ervoor dat je 5 km kunt hardlopen op tweede 
pinksterdag 2020. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Voor het Loop Rondje 
Koekange hebben we een speciale aanbieding. Samen met onze trainers sto-
men we je in 14 trainingen klaar voor de start. Voor deze trainingen en het 
inschrijfgeld voor het Loop Rondje Koekange betaal je slechts € 50,-. Je kunt 
natuurlijk ook alleen de clinic volgen, je hoeft niet mee te doen aan het Loop 
Rondje Koekange, dat bepaal jezelf.
We beginnen hiermee op dinsdag 25 februari 2020, de laatste training voor 
deze clinic is dinsdag 26 mei 2020. De clinicgroep gaat in het dorp trainen 
met een eigen trainer. Onze train(st)ers zijn deskundig en ervaren. Met 
aandacht voor techniek, conditie, coördinatie, ademhaling en vooral plezier 
zorgen onze trainers voor leuke afwisselende trainingen. 
We trainen elke dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur, we starten bij de parkeer-
plaats van Korfbalvereniging KIA, Sportlaan 41, Koekange. De clinic kan 
alleen bij voldoende deelname gehouden worden. De trainingstijden kunnen 
iets anders worden.

Wil je je aanmelden (graag voor 22 februari) of heb je vragen? Stuur ons een 
e-mail op loopgroepkoekange@gmail.com of bezoek ons op  facebook.com/
LoopgroepKoekange. Meer info over het Loop Rondje Koekange zie: 
https://looprondjekoekange.beesports.nl

De start van het allereerste Loop Rondje Koekange in 2019. 

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Tel. 0522 255 449  |  dekoegang@kleen.nl

Adverteren?
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Rederijkerskamer UDI speelt Pension van lichte zeden

Zin in een avondje lachen, gie-
ren en brullen? Kom dan naar 
één van de voorjaarsvoorstel-
lingen van rederijkerskamer UDI! 
Op zaterdag 29 februari en 7 
maart zijn alle toneelliefhebbers 
om 20.00 uur van harte welkom 
bij café Centraal in Ruinerwold. 
De middagvoorstelling wordt 
zaterdag 29 februari opgevoerd 
om 14.00 uur. 

De rederijkerskamer speelt 
‘Pension van lichte zeden’, een klucht in drie bedrijven geschreven door Carl 
Slotboom. Niesje Oetsen is regisseur en Janny Timmerman souffleur. Iedere 
dinsdag- en donderdagavond wordt er weer druk gerepeteerd. Eén ding is 
zeker de klucht werkt ook bij de spelers behoorlijk op de lachspieren. Niesje: 
“Pension van lichte zeden is een stuk met verschillende typetjes en vol ver-
warring, maar ook verrassende wendingen.” 
Dit jaar heeft de rederijkerskamer een jonge debutant op de bühne. Imre 
Gol komt UDI versterken. “Daar zijn we maar wat blij mee. We kunnen altijd 
jonge spelers gebruiken”, laat de regisseur weten.

Pension van lichte zeden
Als vrienden van Cor en Betty plotseling verhinderd zijn om op het huis te 
passen, waarvan de bewoners op vakantie zijn, besluiten Cor en Betty dit 
dan maar te doen. Als er opeens een vreemde dame met haar zoon in de 
kamer staat, die beweren dat ze hebben gereserveerd, wil Betty hier het fijne 
van weten en belt haar vriendin. Zij vertelt dat het huis een vegetarisch pen-
sion is en een centrum voor spirituele levenshouding. Om geen problemen 
te veroorzaken, besluiten Cor en Betty niets tegen de gasten te zeggen en 
te doen alsof zij de bewoners zijn. De problemen beginnen pas goed als er 
ook gemasseerd en gemagnetiseerd moet worden.

Kaartverkoop 
Kaarten voor de avondvoorstellingen zijn verkrijgbaar bij kapsalon Van den 
Berg en café Centraal. Leden betalen € 5,00 en niet-leden € 7,50. De voor-
verkoop geldt niet voor de middagvoorstelling. Deze kaarten zijn verkrijg-
baar aan de kassa. Er zijn weer leuke prijzen te winnen tijdens de verloting. 
Geluid en verlichting wordt verzorgd door Bart Kiers. De muziek is op 29 
februari in handen van JH Productions en 7 maart door ER-geluidverhuur. 
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Gezocht: 
perceel(tjes) grasland 

om ons biologisch vleesvee 
te weiden.

 
Henk Nijstad, Oshaarseweg 26 

Echten 06-28770079

Te Koop: Thomas de Trein
73 rails plastic, waaronder bochten, wissels, 
tunnelbruggen, 7 treintjes/wagonnetjes metaal, 
1 helicopter, 2 hijskranen, 2 stopborden, 
1 paintstation, 1 overlaadstation, 1 houtzagerij

Vraagprijs e 40,-
Voor meer informatie, 
bel 0522 259 877 
of mail henkenalie@kleen.nl

Zonnebloem gasten genoten van voorstelling

Ongeveer dertig gasten van de Zonnebloem afdeling de Wolden bezochten 
zaterdag de toneelvoorstelling van toneelgroep UDI in Veeningen. Door 
vrijwilligers werden ze uit alle hoeken van de gemeente naar Veeningen 
gebracht. Daar werd door de spelers van UDI het blijspel “Een paar tinten 
vrolijker graag” opgevoerd. Het stuk speelde zich af in een modezaak, waar-
van de eigenaresse het nogal hoog in haar bol had. Haar secretaresse werd 
met allerlei lastige karweitjes opgezadeld, er waren een paar schilders bezig 
die nog  geen cent betaald hadden gekregen waardoor hun vrouwen ver-
haal kwamen halen en er werd een monsieur uit Parijs verwacht die de hele 
kleding collectie zou kopen. Het waren de ingrediënten die leidden tot veel 
komische en hilarische taferelen. Het publiek genoot met volle teugen van 
de soms zeer ondeugende en pikante situaties. Na afloop van het stuk vond 
de trekking van de verloting plaats, waarna rond kwart over vijf de zaal leeg 
liep en iedereen huiswaarts keerde. 
De volgende activiteiten van de Zonnebloem zijn: op 11 maart een soepfeest 
in Oosteinde en op 9 april “Op adem komen met muziek”. 

Crea Cafés in de bibliotheken

Creatief bezig zijn kan weer in de Crea Cafés die gepland zijn in de bibliothe-
ken in De Wolden. U bent welkom in Ruinen op 19 februari om 9.30 uur, in 
Zuidwolde op 20 februari vanaf 14.00 uur en in De Wijk op 5 maart om 14.00 
uur. Heeft u zin om creatief bezig te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten 
dan bent u van harte welkom! Het is de bedoeling dat u uw eigen knutsel- of 
handwerkje meeneemt, maar voor de gezelligheid langskomen kan natuur-
lijk ook. De Crea Cafés zijn voor iedereen toegankelijk, jong en oud, leden 
en niet- leden van de bibliotheek. Koffie en thee staan voor u klaar en de 
toegang is gratis.  De Crea Cafés zijn een initiatief van de bibliotheken in De 
Wolden en Welzijn De Wolden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de betreffende bibliotheek of met Welzijn De Wolden.



8

Vespers in de regio
De kruiswoorden

Het is een oude eerbiedwaardige traditie om in de weken voorafgaand aan 
Pasen stil te staan bij de laatste woorden van Jezus, uitgesproken als gekrui-
sigde. Wie de teksten over de kruisiging in de 4 evangeliën leest, die merkt 
grote onderlinge verschillen. Elke evangelist legt een eigen accent. In ieder 
evangelie spreekt Jezus andere woorden aan het kruis. Door ze samen te 
voegen komen we tot het getal van de volheid: zeven.. De kruiswoorden zijn 
beladen woorden, die elk in hun beknoptheid een bijzonder lading en inhoud 
laten horen. Iedere evangelist wil in de eigen keuze van deze laatste woor-
den, iets van het eigene van dat evangelie laten horen. Samen beschrijven ze 
hoe Jezus heeft geleefd en hoe hij gestorven is als een ‘man van smarten’ die 
tot op het laatst Gods nabijheid zocht en vond in het Woord van God, zelfs 
in de diepste verlatenheid. Dat leven van zoeken en vinden, zoeken en (door 
God) gevonden worden..; dat leven heeft hij volbracht. We hopen van harte 
dat de kruiswoorden in die zin ook voor ons troostrijke woorden mogen zijn. 
En dat we in deze vespers al iets van de draagkracht van het lijden en ster-
ven van Jezus Christus op het spoor kunnen komen. Om uiteindelijk Pasen 
te kunnen vieren.

Jan Muis 
 
Opzet van de vespers in de 40-dagentijd; aanvang telkens 19.00 uur.
1 maart locatie Protestantse gemeente Koekange,
 voorganger ds Henriëtte de Graaf.                       
  tekst  Lucas 23: 34 “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat zij 

doen”
8 maart   locatie: Gereformeerde Kerk R’wold-Koekange te Berghuizen,
    Voorganger ds Jan Muis                                 
 tekst Johannes 19: 26,27 ‘Dat is uw zoon.’ ‘Dat is je moeder.’
15 maart locatie: Hervormde gemeente Blijdenstein,
 Voorganger ds Marianne Gaastra.                        
  Tekst Lucas 23: 43 ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het 

paradijs zijn.’
 
22 maart locatie: Hervormde Kapel te Ruinerwold
 Voorganger ds Krijn de Graaf
 Tekst Matth 27: 46 ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’
 
29 maart locatie: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Koekange
 Voorganger..?                     
 Tekst Johannes 19: 28 “Ik heb dorst.”
 
5 april locatie: Protestantse gemeente IJhorst-De Wijk
 Voorganger ds Geertsma
 Tekst Johannes 19: 30 “Het is volbracht.”
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Nieuwsflits van de Ondernemersvereniging Koekange

De OVK groeit en bloeit: In ruim 2 jaar tijd zijn wij van 24 naar 91 leden 
gegaan. En onze vereniging groeit nog steeds! Dit jaar hopen we ons 100ste 
lid te mogen verwelkomen.
± 6 Keer per jaar organiseren wij een bijeenkomst voor onze leden. Deze 
bijeenkomsten worden iedere keer weer anders ingevuld. Zo hebben we 
afgelopen jaar o.a. een lezing bijgewoond van notaris Stotijn, hebben we een 
infoavond gehad over social media en is er héérlijk gekookt voor ons bij en 
door leden van de OVK. Ook voor 2020 staan er weer mooie evenementen 
op de kalender.
Dit jaar gaat de OVK kerstverlichting aanschaffen om het dorp mooi te 
verlichten tijdens de donkere Decembermaand. Dit wordt mede mogelijk 
gemaakt door een financiële bijdrage van Dorpsbelangen en van gemeen-
te De Wolden. Fantastisch!
De OVK heeft een bevlogen bestuur, maar ook een braderiecommisie 
die ieder jaar weer de jaarmarkt organiseert en een commissie die de 
Sinterklaasintocht organiseert. Zo draagt de OVK ook zeker bij aan het woon-
plezier in ons mooie Koekange.
Bent u ondernemer en lijkt het u ook leuk, leerzaam, gezellig én  nuttig om 
lid te worden van onze vereniging? Dan bent u van harte welkom! U kunt 
u aanmelden door middel van een mail sturen naar ovk.koekange@gmail.
com of ons op te zoeken op Facebook en daar een pb te sturen.

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 

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

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

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

Van Haeringenstraat 34
7701 CS  Dedemsvaart

Mob. 06 12 36 23 74

LAMINAAT
VINYL
TAPIJT

MARMOLEUM 
RAAMDECORATIE
ZONWERING

PROJECT-
STOFFERING

Noteboomstraat 7
7941 XD Meppel
T 0522 - 25 28 21
www.urzo.nl

WONINGINRICHTING

PROJECTINRICHTING

URZO
Damesmode

Slaapcomfort

Bedrijfskleding

Regenkleding

Huishoudtextiel
tel. 05220 - 61022
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- 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

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

Speeltuinvereniging de Hommel 
Jantje Beton Collecte 
van 2 t/m 7 maart 2019

Van maandag 2 maart t/m zaterdag 7 maart is de Jantje 
Beton Collecte. Ook dit jaar doen we weer mee. We collecteren in Koekange 
en Koekangerveld. 
De helft van wat we ophalen mag de Speeltuinvereniging zelf besteden, 
de andere helft gaat naar Jantje Beton. De Speeltuinvereniging besteedt de 
opbrengst aan het vernieuwen van de speeltuin en aan activiteiten voor de 
kinderen van ongeveer 3 t/m 15 jaar.
Jantje Beton besteedt de opbrengst aan speelprojecten in heel Nederland. 
Want spelen is belangrijk. Kinderen moeten bewegen voor een gezonde ont-
wikkeling. En tijdens het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals 
vrienden maken en omgaan met tegenslagen. 3 op de 10 kinderen speelt 
niet of slechts een keer per week vrij buiten. Spelen houdt je vrolijk en open 
tegen de wereld. Eigenlijk zou iedereen wat meer moeten spelen.

Tot ziens!
Speeltuinvereniging de Hommel.

svdehommel@hotmail.com
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Jeanette Brouwer zamelt met Ventoux-actie geld in voor 
Hersentumorfonds

‘Nu kan ik zelf nog meedoen’

Zuidwolde – In 2018 kreeg Jeanette Brouwer (50) te horen dat ze een hersen-
tumor heeft. Na een zware operatie, bestraling en chemobehandelingen weet 
ze dat haar hersens nooit meer de oude worden. Maar bij de pakken neerzit-
ten doet ze niet. Op 11 september beklimt ze met haar Team BrouwerPower 
de berg Mont Ventoux om geld in te zamelen voor het Hersentumorfonds. 
‘Ik realiseer me dat ik het nu allemaal nog kan.’
De eerste tien deelnemers zijn al binnen voor Team BrouwerPower. Met een 
groep van uiteindelijk twintig man wil Brouwer in september afreizen naar 
Frankrijk om fietsend of wandelend de top van de Mont Ventoux te bereiken. 
Het team heeft als doel om via sponsoring minstens 15.000 euro binnen te 
halen voor het Hersentumorfonds. Jeanette: ‘Bij een actie als deze komt alles 
samen: je bent sportief bezig, het is een sociale happening en je doet iets 
voor een goed doel.’

Nieuwe behandelmethoden
Hoewel ze nog dagelijks de naweeën ervaart van haar hersentumor, is 
Jeanette vastberaden om de sponsoractie tot een succes te maken en uitein-
delijk de Mont Ventoux te bedwingen. ‘Het geeft me ontzettend veel energie 
dat ik dit allemaal nog kan.’ Het geld dat Team BrouwerPower inzamelt voor 
het Hersentumorfonds is bestemd voor onderzoek naar nieuwe behandel-
methoden. Dat geld is hard nodig, legt Jeanette uit. ‘Hersentumoren komen 
in vergelijking met andere kankervormen weinig voor. Daardoor is er ook 
veel minder geld beschikbaar voor onderzoek. Hoe mooi zou het zijn als we 
uiteindelijk ook deze vorm van kanker kunnen genezen?’ 

Jezelf opnieuw uitvinden
Inmiddels heeft Jeanette alle behandelingen achter de rug en de ziekenhuis-
controles zijn hoopgevend. Ze kan weer bezig met toekomstplannen. Maar 
die plannen heeft ze wel moeten aanpassen. Wie eenmaal een kwaadaardige 
hersentumor heeft, geneest namelijk nooit meer van kanker. Daar komt bij 
dat ze hersenletsel heeft als gevolg van de behandelingen: ‘Ik merk dat mijn 
hersens niet meer hetzelfde werken. Geluid komt bijvoorbeeld harder binnen 
en ik ben sneller moe. Dat zie je aan de buitenkant niet, dus mensen denken 
dat ik weer de oude ben. Eigenlijk ben ik mezelf opnieuw aan het uitvinden. 
Een Jeanette 2.0, zeg maar!’ 

Meedoen of sponsoren? 
Surf dan naar www.ventoux3.org/team-brouwerpower. 
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Varifocus 
voor € 100,- per glas

(huismerk)
(tot 28-03-2020)

Oosterstraat 2 
7963 AC  Ruinen

Open op
Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Zaterdag 09.30-12.00 uur 
Indien gewenst ’s avonds op afspraak 0522 47 33 28

Leden van de IJsbaanvereniging Voorwaarts en 
Speeltuinvereniging De Hommel, opgelet!

Zoals het nu lijkt, kunnen we dit 
seizoen geen gebruik maken van de 
ijsbaan in Koekange.
Het vriest gewoon niet hard genoeg. 
Daarom willen we een avond gaan 
schaatsen in Thialf!

Voor wie? :  Leden IJsbaanvereniging & Leden Speeltuinvereniging 
(vanaf groep 6)

Kosten ? : Geen
Waar?   : Thialf in Heerenveen
Wanneer? : Vrijdag 28 februari van 20.15 – 22.30 uur
Vertrek?  : 19.15 uur bij het dorpshuis
Hoe?  : Touringcar
Opgave bij  : svdehommel@hotmail.com (vóór 23 februari)
Let op  :  Bij opgave graag even namen en leeftijden vermelden, dit 

i.v.m. de prijs van de kaartjes. Ook als u niet gaat schaatsen 
maar alleen gaat kijken dit ook even erbij vermelden. 
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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

Online boodschappen doen bij Spar Koekange 
 

Met zware tassen sjouwen? Niet nodig.  

Bestel eenvoudig online uw boodschappen bij uw eigen SPAR winkel. U kunt  
de bestelde boodschappen laten (thuis)bezorgen of zelf ophalen in de winkel.  
Handig toch?  

Dit is SPAR Online bestelgemak  

- Eenvoudig en makkelijk 
- Géén minimum bestelwaarde 
- Thuisbezorgd voor Ä 4,95 
- Gratis bezorgd bij bestelling vanaf Ä 50,- (excl. statiegeld), waar en 

wanneer u wilt 
- Gratis ophalen in de winkel wanneer u wilt  
- Geen betalingen online: u rekent veilig af aan de deur (pin of contant) of in 

de winkel 
- Online dezelfde prijzen als in de winkel 

 

Voor meer informatie of als u gebruik wilt maken van deze service  
website: www.spar@koekange.com 

 
	

 

Activiteiten Pitch en Putt

Zaterdag 29 februari Pubquiz
Aanvang 20.30 uur. Team bestaat uit maximaal 5 personen. Teamticket kost 
€ 7,50 per team. Voor het winnende team is er weer een leuke prijs.
Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059

Workshop schilderen
Donderdag 2 april om 19.30 uur Workshop Schilderen “De bloeiende koe van 
Pitch en Putt Koekange”. De Workshop wordt gegeven door Dorien Akkerman 
van Kroegkunst. Kosten € 35,00 per persoon exclusief drankjes en eventuele 
hapjes. Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl of 0522-452059.
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Kun je nog zingen, zing dan mee met ...
Vrouwenkoor Meander in De Wijk

Bij ons koor staat de factor gezelligheid, sociale contacten en natuurlijk het 
instuderen van liedjes hoog in het vaandel. 
Wij treden regelmatig op in ouderencentra in de regio en ieder vijf jaar heb-
ben we jubileumconcert.
Op 19 april 2020 nemen wij deel aan het Bevrijdingsconcert in de sporthal 
in De Wijk. 
Ons repertoire is erg divers, we zingen o.a. liedjes in het Nederlands en in 
het Engels.
Na enkele weken voel jij je zeker thuis bij vrouwenkoor “Meander”.
Wij repeteren elke woensdagmorgen van 9.00 uur tot 10.30 uur in de 
Havezate in De Wijk.
Komt de pianiste, dan zingen we van 9.00 uur tot 11.00 uur.
Spreekt onze vereniging u aan, kom dan -geheel vrijblijvend- onze repetitie 
eens bijwonen.
Wees welkom om eens te komen kijken en luisteren.

Kosten particuliere advertenties:

Te Koop/Te huur: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender  e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina e 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

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

Te koop,  gevonden e .d .

Gratis af te halen: Wilgentakken.....van 35 wilgen!
Anneke Spin, Eggeweg 28, 7958 PL Koekange, 0629554005



Agenda

Kopij en advertenties (voorzien van naam, adres en tel.nr.) inleveren bij: 
• Per e-mail dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
• Michel Kleen en Cisca de Jager, Eggeweg 37, 7958 PK Koekange
Volgende uitgave 4 maart 2020
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 27 februari 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

19 feb. Crea Café Bibliotheek Zuidwolde - 14.00 uur
20 feb.  Crea Cafe Bibliotheek Ruinen - 9.30 uur
21 feb. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
28 feb. Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
28 feb.   Schaatsen in Thialf van 20.15-22.30 uur - vertrek 19.15 uur vanaf het 

dorpshuis
28 feb.  Schrikkelquiz- dorpshuis De Barg’n - 20.00 uur
29 feb.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur
29 feb.  Pubquiz Pitch en Putt Koekange - 20.30 uur
29 feb.   Voorjaarsvoorstelling Rederijkerskamer UDI - café Centraal - 14.00 uur en 

20.00 uur
  1 maart  Vesper - Prot. Gem. Koekange - 19.00 uur
  4 maart De Koegang nr. 5 
  5 maart Crea Café - Bibliotheek Ruinen - 9.30 uur
  6 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  7 maart  Open atelier en workshop paasei van speksteen - Eggeweg 56 - 10.00-12.00 

uur
  7 maart  Inspiratiemiddag ‘Verbinden en versterken’; Vrouwen van Nu - Buitencentrum 

De Poort, Ruinen - 12.30 uur
  7 maart  Voorjaarsvoorstelling Rederijkerskamer UDI - café Centraal - 14.00 uur en 

20.00 uur
  8 maart Vesper - Geref. Kerk Berghuizen - 19.00 uur
10 maart Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
13 maart Verhalen rond de Kachel - Landgoed Welgelegen - 20.00 uur
14 maart  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur  
15 maart Vesper - Herv. Gemeente Blijdenstein - 19.00 uur
20 maart Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
21 maart Jubileumconcert Spotlights Ruinerwold - Buddingehof, R’wold - 20.00 uur
22 maart Vesper - Herv. Kapel Ruinerwold - 19.00 uur
23 maart  Jaarvergadering Feestcommissie Koekange - De Schakel - 19.30 uur
27 maart  Samen aan Tafel - De Schakel - 11.30 uur
28 maart  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur

2e ma. v.d. maand,  Repair café - 10.00 uur en ‘Onder ons bij de Soep’ - 12.00 uur -
behalve feestdagen De Veldhoek, Koekangerveld
Dinsdag  Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Dinsdagavond   Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan de 

Sportlaan - 19.30-20.30 uur
1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
Vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
 


