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Resultaten van de wildcamera’s bij dassenburchten in de buurt
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K e r k d i e n s t e n

Gereformeerde kerk Berghuizen   
27 maart 10:00 uur ds. J.W. Muis  4e zondag 40-dagentijd. Zomertijd Kerk 

Zonder Drempel-viering
 19:00 uur Vesper
2 april   Dienst in 't Vonder
3 april  9:30 uur ds. D. van de Meulen Amsterdam 5e zondag 40-dagentijd. 

De kerkdiensten zijn te bezoeken in de kerk. De diensten kunnen ook online meegemaakt of 
teruggekeken worden via https://koekange.protestantsekerk.net/digitale_uitzending

Protestantse Gemeente Koekange
27 maart 9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf  4e zondag 40 dgn
  3 april 19.30 uur Ds. J. Woltinge Zwolle 5e zon.40 dgn

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
27 maart  14.00 uur N. v.d. Veen, predikant in opleiding
3 april 14.00 uur  gemeente vult de dienst zelf in

Koekanger
Dwarsdijk 5
Koekange

zonne-energie

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE
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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 Dassenwerkgroep
Sinds enkele jaren ben ik actief in de Dassenwerkgroep Zuid-Drenthe. Deze groep is 
opgericht omdat het jaren erg slecht ging met het aantal dassen. De werkzaamhe-
den voor deze groep bestaan daarom uit het opzoeken van nieuwe dassenburchten, 
het controleren op mogelijke verstoringen bij een dassenburcht en het bepalen 
hoeveel jongen er per dassenburcht groot gebracht zijn.
Het gebied waar ik de bezoeken breng is redelijk omvangrijk. Het omvat Echten, De 
Wijk, Koekange, Koekangerveld, Oosteinde en Ruinerwold, alsmede het westelijk 
deel van Boswachterij Ruinen. Ik doe dat niet in mijn eentje, samen met Barbara 
Ruis en Marlène Vaessen voeren wij gedurende het jaar enkele controles uit. Voor 
het controleren van de dassenburchten hebben wij vergunning gekregen van o.a. 
Staatsbosbeheer en het Drents Landschap. Immers dassen en hun burchten zijn 
wettelijk beschermd, ook op privéterrein!
Uiteraard zijn er ook stukken grond in particuliere eigendom. Als wij een dassen-
burcht op een dergelijk terrein verwachten, zullen wij altijd toestemming vragen 
van de betreffende eigenaar. Wil die om wat voor reden bezoek niet toestaan, dan 
respecteren wij dat en ondernemen geen acties. Wel vinden wij dat erg jammer, 
immers de bezoeken aan een dassenburcht beperken wij tot een minimum.
De reden dat de impact zo minimaal is, is dat wij gebruik maken van wildcamera’s. 
Wij plaatsen die apparaten, voorzien van naam, telefoonnummer en kettingslot, 
overdag rondom de dassenburcht. Na een of twee dagen halen wij die overdag weer 
op.
Tijdens ons werk komen wij nog wel eens eigenaren tegen die in eerste instantie 
niet zo happig zijn op onze aanwezigheid op hun terrein. Echter als wij bijvoorbeeld 
uitleggen dat het hoofdvoedsel van de das voornamelijk uit regenwormen bestaan 
en andere (vervelende) insecten uit hun weiland, dan geven ze alsnog toestemming.
Heb je nog vragen over de das of over ons werk, neem dan gerust contact met mij 
op. Mijn e-mail staat hieronder, mijn mobiel staat vermeld op www.paulmentink.nl.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Coop Scherff
Koekange

Voor het melden van een overlijden 
dag en nacht bereikbaar: 
06 - 29060633
Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht,  tijd en zorgzaamheid 

samen vorm geven aan een passend afscheid.

Ze wordt geboren in een grote stad in het westen van het land, groeit
daar op en gaat er ook studeren. Scheikunde, als enige vrouw van
haar jaargang. Ze is een goede student en weet haar mannetje
uitstekend te staan tussen alle heren. Ze is weleens verliefd, maar
tot een langdurige relatie komt het niet. Ze gaat werken in de
farmaceutische industrie en daar ontmoet ze hem. Haar grote, maar
verboden en dus verborgen liefde. Als hij gevraagd wordt voor een
belangrijke baan in het noorden van het land volgt ze hem. Nog
altijd als zijn onzichtbare schaduw.
Ze koopt een schattig, klein huisje met een brede sloot ervoor,
waardoor het alleen bereikbaar is via een smal bruggetje. Ze sluit
nieuwe vriendschappen en heeft daarmee lieve en zorgzame
vriendinnen om zich heen. Ze heeft fijne contacten met de mensen
in haar straat.

 Verborgen liefde

Maar dan komt de dag dat haar minnaar haar laat vallen. Ze wordt er letterlijk ziek van.
Gekmakend is het. Ze verliest zichzelf en gaat creatieve therapie volgen. Hoewel ze haar
gevoelens vast weet te leggen in de prachtigste schilderijen, verloopt haar herstel
moeizaam. Ze trekt zich het liefst terug in haar kleine huisje. De vriendinnen die van
haar houden worden nauwelijks toegelaten. Maar juist als het mentaal wat beter lijkt te
gaan, geeft haar lichaam het op. Ze sterft in het ziekenhuis.

Ze wordt thuisgebracht door twee vrouwen, die haar in de met zorg gekozen
uitvaartmand over het bruggetje brengen, terug in haar geliefde huisje. We omringen
haar met kaarsjes en haar eigen schilderijen. Haar neef is een zachte man: ‘Ik ga een
mooie bos bloemen voor haar halen.’ 
 En terwijl de enige man in ons midden het huis verlaat, blijft zij achter, net als tijdens
haar leven, omringd door de liefde en zorgzaamheid van vrouwen.

DEZE COLUMN IS GESCHREVEN OP BASIS VAN EEN WERKELIJKE GEBEURTENIS.
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Reserveer nu voor de Matthäus-passion 
in de Grote of Mariakerk in Meppel

Met groot genoegen maakt het Meppeler Muziekfestival bekend dat op 26 maart 
2022 de Matthäus-Passion van Johan Sebastiaan Bach uitgevoerd wordt in de Grote 
of Maria kerk van Meppel. Reserveer nu alvast je entreekaarten op www.meppe-
lermuziekfestival.nl voor de uitvoeringen van de Matthäus-Passion door Collegium 
Musicum Traiectum uit Utrecht onder leiding van Paulien Kostense Gilles Michiels.

Collegium Musicum Traiectum is een projectensemble voor jongvolwassen amateur-
musici die een interesse hebben in het uitvoeren van vocaal-instrumentaal reper-
toire. Het gezelschap is bedoeld voor onlangs afgestudeerden en jong werkenden 
die hun studentenmuziekgezelschap hebben moeten verlaten en toe zijn aan een 
nieuwe uitdaging op muzikaal gebied. Naast uitvoeringen van de Matthäus-Passion  
in Utrecht en Coevorden, voert Collegium Musicum Traiectum dit voorjaar ook de 
Matthäus uit in de Grote of Mariakerk. Zij werken speciaal in Meppel samen met 
het koorschool Viva la Musica o.l.v. Ceciel van der Zee uit Meppel.

Viva la Musica is een zang- en kooropleiding voor kinderen en jeugd van 6 tot en 
met 21 jaar.  Viva is dé koorschool van Drenthe en Overijssel, met een koorschool 
in Zuidwolde/Meppel en een koorschool in Zwolle.

Eén van de doelstellingen van het Meppeler Muziekfestival is muziek toegankelijk 
te maken voor iedereen. We zijn dan ook extra blij dat we met ondersteuning van 
subsidienten de toegangsprijs van een kaartje op €25 hebben weten vast te stellen. 

Waarom is de Matthäus-Passion toch zo ongekend populair in Nederland? Wat 
maakt Bachs Grote Passie zo aangrijpend? Is het de tekstuitbeelding of vooral de 
muziek die ontroert? Bach componeerde zijn Matthäus-Passion voor de viering van 
Goede Vrijdag. De afwisseling van de bewogen recitatieven, ontroerende aria’s en 
de inmiddels bekende koralen en koorwerken blijft boeien. Laat je meevoeren met 
deze uitvoering van Collegium Musicum Traiectum, Viva la Musica en solisten en 
ontdek hoe tekst en muziek samen ongekende emotie, rust en verstilling oproepen. 
 
U kunt uw kaarten reserveren via www.meppelermuziekfestival.nl. Een toegangs-
kaartje kost €25 inclusief tekstboekje. De uitvoering is op 26 maart 2022 in de sfeer-
volle Grote of Mariakerk in Meppel. De aanvangstijd is 19.00 uur en het programma 
heeft een pauze. Meer informatie is ook te vinden op www.meppelermuziekfesti-
val.nl en op onze Facebook pagina.

26 maart 2022   Meppel   19.00 uur   Grote of Mariakerk
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Sportakkoord Koekange zeer succesvol
Vier initiatieven in 2021 gesubsidieerd

Tijdens een overleg met de deelnemers sportakkoord Koekange, werd er met veel 
waardering teruggekeken op het afgelopen jaar. Succesvol werd er gekeken naar 
de initiatieven die in Koekange van de grond zijn gekomen. Het walking voet- en 
korfbal bij Vitesse’63 en KIA zijn van harte omarmd door de senioren! Zij wilden op 
een of andere manieren in beweging en in contact komen met generatie genoten 
en met name de verbinding met een sportvereniging koesteren. Daarnaast zijn er 
loop-wandelgroepen georganiseerd door; Tineke Vasbinder i.s.m. Trea ten Kate. 
Deze activiteit is tot heden nog steeds een groot succes. 
De afgelopen twee jaren die met name gedomineerd werden door allerlei beperkin-
gen in verband met het Covid-19 virus, heeft ervoor gezorgd dat nieuwe inwoners 
in Koekange veel lastiger aansluiting vonden in het dorp. Dit doordat er allerlei acti-
viteiten niet plaatsvonden. Het doorgaans zo levendige club- en verenigingsleven 
lag deels stil en dat heeft zijn uitwerking gehad. Het thema aandacht, maar tevens 
ook eenzaamheid staat meer dan ook op de agenda van welzijnsorganisaties. 
Sport en bewegen kan ervoor zorgen dat isolement wordt voorkomen. Daarnaast 
kan het een bijdrage leveren om in onze eigen, natuurlijke en fijne leefomgeving 
elkaar te ontmoeten. Het sportakkoord Koekange stimuleert initiatieven die bijdra-
gen aan een vitale, sportieve en gezonde leefstijl. Niet alleen in de dorpskern, maar 
ook in de omgeving. 
Heb je ideeën, wil je ondersteund worden bij het uitwerken van zo’n idee? Neem 
dan contact met ons op. Dat kan via a.hoorn@dewoldenhoogeveen.nl of bellen 
naar 0618527409 met sportfunctionaris Anique Hoorn of contacten met Herman 
Reuvers of Annemieke Echten van het kernteam sportakkoord Koekange.

Beste ondernemers van Koekange,
 
We hebben op de Algemene Leden Vergadering de uitkomst van onze enquête over 
het bedrijventerrein gepresenteerd.
Nu komen we bij de volgende stap!
We willen nu naar de gemeente met een goed plan!
Er zijn ondernemers die aangegeven hebben dat ze belangstelling hebben voor een 
stuk bedrijventerrein.
Deze ondernemers vragen wij zich nu aan te melden via: ovk.koekange@gmail.com.
De aanmelding is geheel vrijblijvend en ook NIET-leden kunnen zich hiervoor 
aanmelden.

Bestuur OndernemersVereniging Koekange
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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

Libellen, een foto en filmpresentatie door René Manger

Op donderdag 26 maart houdt Natuurvereniging Zuidwolde om 19.30 uur haar 
algemene ledenvergadering in ontmoetingscentrum De Boerhoorn. Na het zakelijke 
gedeelte is er om ongeveer 20.15 uur een foto en filmpresentatie over libellen door 
René Manger.
Bij deze presentatie is iedereen welkom.

Libellen zijn al minimaal 300 miljoen jaar op onze 
wereld. Wat maakt deze insecten zo succesvol? 
De laatste decennia lijkt het klimaat te verande-
ren. Hoe reageert de Drentse- en Nederlandse 
libellenfauna hierop? René Manger zal vertellen 
over verschillende aspecten van de libellenfauna 
in Noordoost Nederland met eigen foto’s en 
video’s. Ook komen enkele Europese libellen 
aan bod. 

De vergadering is voor de verenigingsleden. De presentatie van René Manger is 
voor alle belangstellenden. De toegang en de koffie/thee zijn deze avond gratis.

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 0522 45 25 10
Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl

OPENINGST�DEN:
Maandag gesloten

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

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



8

Spelen op schoolplein

Spelen op het Rozebottel schoolplein tijdens de pauzes, 
na schooltijd en in de weekenden; het geeft plezier 
aan jong en oud en overburen. Tenzij er amper iemand 
aanwezig is door vakanties of slecht weer of er geen school 
is, omdat die stil gelegd dient te worden door corona. 
Het speelplezier is ook mogelijk omdat er een en ander is om je mee te 
vermaken zoals een zandbak, pannakooi, klimtoestel, korfbalmandjes, schommels, 
de stenen pingpong/speelbal tafel en een schuilhuisje. En dan is er nog de bestrate 
verhoging die je perfect kunt gebruiken voor het skateborden en mountainbiken. 
De fantasie gaat soms vanzelf wel op de loop met kinderen en jongeren die zich 
daarmee uitleven. 
Bijzonder is natuurlijk dat het letterlijk een openbaar schoolplein is daar het niet 
omheind wordt door nare hekken of ander lelijks. Zo wordt echt niemand tegenge-
houden om zijn of haar speelplezier 7 dagen per week te kunnen beleven. Naast de 
(ex)leerlingen van de Rozebottelschool die zich er veel vermaken, wordt zodoende 
ook gastvrijheid geboden aan menig leerling van de Frisoschool. En klein- achter-
kleinkinderen van dorpsbewoners die bij oma/opa of andere familie op bezoek 
zijn in het weekend, of er tijdens vakanties logeren, kunnen zich er uitleven. Of de 
jonge gezinnen die in het weekend een fijne wandeling maken en een tussenstop 
op het schoolplein pakken, door even op een van de banken te gaan zitten terwijl 
hun kleintjes zich speels vermaken. Heerlijk toch? Zelfs jongeren die elkaar soms 
ontmoeten in de meer donkere uurtjes vinden er een hangplekje. En zolang hun 
aanwezigheid rustig en netjes verloopt moet dat gewoon mogen in mijn ogen.  
Hoe jammer is het dan eigenlijk dat het speelplezier bedreigd wordt door wat er 
zoal sneuvelt aan speelspullen, juist door de openbaarheid en gastvrijheid van het 
schoolplein. Het is een nobel streven van de school om alle speelspullen beschik-
baar te laten buiten schooluren. Helaas was het onlangs toch nodig om de grote 
nestschommel + 2 kleine schommels weg te halen. Uit voorzorg om ze heel te 
houden dan wel om de noodzakelijke reparaties er aan te kunnen uitvoeren, voor 
zover dat nog mogelijk is. Ja; zelfs om ze te moeten vervangen wanneer het kostba-
re schoolgeld er voor vrijgemaakt kan worden of dat er giften voor binnenkomen. 
Of neem de lelijke brandplekken op de stenen tafel afgelopen kerstvakantie, en die 
natuurlijk niet zo bestand is tegen het opstoken van vuurwerk of wat dan ook. Dat 
doet echt pijn om te zien, als alles bedoeld is om er toch anders mee om te gaan. Ik 
hoop daarom dat de prachtige nieuwe grote tuinbank die recent neergezet is op het 
schoolplein een lang leven is beschoren. Hij is al uitgetest door de maker hoeveel 
voeten hij kan dragen als er opgestaan wordt, al bedoel ik dat hier humoristisch 
beste lezers. Of het hout verschoond blijft van bijv. inkervingen zal de tijd ook leren. 
Zo is er wel meer te benoemen maar dit schrijven is geen klaagzang. 

Lees verder ->



9

Namens velen en met mij is het de wens dat middels dit SOS stukje intekst het juiste 
het onjuiste blijft overwinnen. Dat alle speelspullen heel blijven door het juiste 
gebruik ervan en dat het schoolplein en omgeving verschoond blijft van onnodige 
vervuiling. Ter opruiming van lege blikjes, lege flesjes, snoepwikkels, chipszakken, 
patat- of visbakjes etc. zijn er een aantal groene vuilnisbakken aanwezig op het 
schoolplein. Kortom: dat via het schoolplein plezier en gastvrijheid de norm mag 
zijn en blijven.  

PS: ik hoop alles hier netjes te hebben verwoord en wat ik al langer eens onder de 
aandacht wilde brengen, zonder iemand te kwetsen.     

Dank voor lezen. 
Met vriendelijk groet, overbuurman Wout - Sportlaan 19 

OPROEP: 
Wie heeft de bereidheid om in zijn of haar beschikbare vrije tijd en met kennis 
van zaken en handigheid een stevige annex schoolveilige autoband-schommel te 
maken? Dit tegen vergoeding van de benodigde materialen indien noodzakelijk 
ter aanschaf. Voor overleg of tips graag een mailtje naar wxb@home.nl en alvast 
bedankt. Vr. groet, Wout

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.

 www.gerdahabes.nl   tel: 06 125 666 69 

Roelof
H O V E N I E R
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Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl
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            uw tu
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            uw tu
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Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Vervolg van pagina 8
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Iedereen bedankt!!

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die de enquête voor ons online heeft inge-
vuld. Dit heeft ons mooie inzichten gegeven en waar kan gaan we hier ook zeker 
wat mee doen! De ene wens is makkelijker in te passen dan de andere. 
Bijvoorbeeld parkeren is een hot item maar dit is lastig meteen op te pakken 
(suggesties zijn welkom). Verder is de wens die veel wordt genoemd op zondag 
eerder open. Hierover ziet u hieronder goed nieuws. We verplichten niemand maar 
we zijn een winkel van en voor iedereen.  

KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

Langedijk 7  |  7958 PJ Koekange  |  0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl  |  www.studiosannebeautyhair.nl
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“Popkoor Nameless” IJhorst-de Wijk
Een koor voor iedereen!
Voor beginner tot gevorderd, van jong tot oud, voor liefhebbers van Engels- of 
Nederlandstalig repertoire.
Als jij van zingen houdt, hebben wij een popkoor dat bij jou past.
Kom vrijblijvend een keer meedoen op een repetitieavond want...

We mogen weer!!!
Eindelijk mogen we weer zingen! En natuurlijk zijn blij om weer van start te kunnen. 
Hopelijk hebben we de laatste lockdown achter de rug en ziet de toekomst er weer 
rooskleurig en vooral muzikaal uit. We zitten in ieder geval boordevol plannen voor 
2022!

Heb jij ook zin om mee te doen? 
We hebben zeker nog plekken voor alle stempartijen.
Bel met Mieke (mobiel: 06 27 09 20 34) of bezoek onze website http://www.
popkoornameless.nl of Facebook www.facebook.com/Popkoor-Nameless voor 
locatie en aanvangstijd als je eerst een keertje wilt kijken en luisteren. 
Je bent van harte welkom om vrijblijvend een keer mee te zingen.
Dit nieuwe seizoen voelt voor ons ook als een nieuw begin. Als er één moment is 
om aan te haken, dan is het nu wel. Wij verheugen ons op jouw komst!

Potgrondactie KIA 2022
Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken die op een of andere manier 
heeft geholpen om onze jaarlijkse potgrondactie tot een groot succes te maken. 
Hetzij door potgrond te kopen en/of te verkopen of door andere hulp. 
En natuurlijk willen wij Kuiper Koekange bedanken voor hun, al jarenlange, mede-
werking aan deze actie. 
BEDANKT!! Korfbalvereniging KIA, Koekange 
 

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
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Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg

onderhoud

renovatie

bestrating

tuinhout

- 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

Verrassing voor Oma Rietje

Op 27 februari hadden wij een leuke verrassing op 
de sportlaan 9 in Koekange voor mijn lieve Oma 
Rietje (Riet Siebrandij geboren 27 februari) die maar 
liefst 92 jaar is geworden.  
We hebben met de familie onder begeleiding van 
een saxofoon en een gitaar een zelf geschreven 
liedje voorgedragen. 

Met vriendelijke groet 
van de grootste kleinzoon 
Niels Jansen
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Informatie
Huisartsenpraktijk Koekange
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8-17 uur op 0522-451236 en 24 uur per dag  
via ons patientenportaal: koekange.uwzorgonline.nl.
Voor verder informatie over de praktijk verwijzen wij naar onze website: 
www.koekange.praktijkinfo.nl.

Centraal Meldpunt De Wolden: Voor informatie, advies en bemiddeling naar 
passende hulp bij alle vragen over wonen, zorg en welzijnszaken. Dagelijks van 9.00 
tot 12.00 uur bereikbaar via Welzijn de Wolden, tel 0528 374173.

Onafhankelijke cliëntondersteuning: Stichting OCO de Wolden
Tel. 085 0013 157, mail: info@stichtingoco.nl, website: www.stichtingoco.nl

o.b.s. De Rozebottel: Sportlaan 14, 7958 SM  Koekange, tel. 451511
c.b.s. Joh. Frisoschool: Pr. Christinalaan 8, 7958 SK  Koekange, tel. 451384

Paasmarkt  

We mogen weer! Op zaterdag 9 april a.s. van 16.00 tot 19.00 uur organiseren we, 
Geref. Kerk Vrijgemaakt en Geref. kerk Berghuizen, een markt met dezelfde opzet 
als onze Kerstmarkten, naast de kerk in Berghuizen. Er is van alles te doen: eieren 
verven, eieren gooien, met ei op lepel lopen, diverse kramen met leuke artikelen, 
paasbloemstukken, Rad van Avontuur met mooie prijzen, ook kunt u uw auto laten 
wassen! Natuurlijk is er ook allerlei lekkers te eten: broodje hamburger, kippen-
soep, chocoladefontein met cake/marshmallows, knieperties…. 
Het goede doel is dit keer Stichting Huis van Vreugde (opvang weeskinderen) 
www.huisvanvreugde.nl 
We hopen op een gezellige markt!

Binnenkort verschijnt het boek: De dorpskerk van Koekange

In dit boek heeft Aaltienus Buiter de historie van de plaatselijke kerk beschreven 
vanaf haar ontstaan in 1331 tot heden. De 40 predikanten die hier hebben gestaan 
en de gebeurtenissen die hebben plaats gehad in die periodes. Het boek is A4 
formaat met hardcover omslag en telt ruim
80 pagina’s met veel foto’s, gedeeltelijk in kleur. De prijs van het boek is €19,75 en 
het boek is te bestellen tot 1 april bij:
Aaltienus Buiter De Esdoorn 25, tel. 0522 451682, e-mail: a.buiter2564@gmail.com
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De Zonnebloem in De Wolden gaat weer van start

Het was een winter zonder activiteiten, ook de geplande Kerstbingo kon niet door-
gaan vanwege het opnieuw oplaaiende Coronavirus. 
Wel werd er soms een kaartje, een telefoontje of een veilig bezoekje gebracht en 
voor de Kerst nog een traktatie, maar meer was er helaas niet mogelijk. Het bleef 
geruime tijd onzeker of en wanneer er weer iets georganiseerd zou kunnen worden, 
maar met alle versoepelingen hopen wij dat dit nu weer kan.
We beginnen op donderdag 31 maart met de film “Ciske de Rat” in Ruinerwold. De 
deelnemers kunnen worden gehaald en ook weer thuis worden gebracht.
Het voorlopige programma voor de rest van het jaar ziet er weer gevarieerd uit.
Het is de bedoeling om gezamenlijk een keer te gaan eten, een bezoek te brengen 
aan het Land van Weldadigheid, een bezoek aan de Luie Tuinman, een boot- of 
busreis, naar een theatervoorstelling en in december een Kerstbingo. Dit alles 
natuurlijk onder voorbehoud.

De Zonnebloem is er voor iedereen die beperkt is in mogelijkheden en het gezellig 
vindt om aan activiteiten mee te doen. Is er meer behoefte aan een bezoekje thuis 
of eens samen winkelen of een wandeling maken, ook dat kan bij de Zonnebloem. 
Er zijn zelfs auto’s  beschikbaar voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, 
zodat een dagje uit, met of zonder chauffeur ook mogelijk is. 
Nieuwe vrijwilligers zijn ook van harte welkom! 

Bent u nieuwsgierig geworden, neem dan gerust contact op met: Lammie Boerman 
tel: 06-11435050 of via email: lammieboerman@gmail.com

Echos Home Fiets Driedaagse Havelte

Als het volgens de coronaregels mogelijk blijkt, kunnen fietsliefhebbers in het 
voorjaar weer meedoen met de Echos Home Havelte Fiets Driedaagse. Op 17, 18 
en 19 mei worden tochten gereden in de natuurgebieden rondom Darp/Havelte. 
Deelnemers kunnen kiezen uit mooie routes van 40 of 60 km. Een of twee dagen 
meedoen kan ook. De fietsers gaan met een uitgebreide routebeschrijving op weg. 
De start is tussen 9.30 en 11.00 uur in het Echo’s Home, J. Postweg 5, 7973 JB Darp/
Havelte. Vooraf en na afloop van de fietsdag kan daar worden genoten van een kop 
koffie of een drankje en een hapje en heel veel gezelligheid. Wilt u vooraf inschrij-
ven stuur dan voor 10 mei een mail naar fietsenhavelte@echos.nl. Deelname voor 
3 dagen kost € 8,50 per persoon. Dagkaarten kosten € 5,00. Inschrijving op de start-
dag kost € 10,00 per persoon.
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Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl

Agenda
23 maart De Koegang nr. 6
25 maart Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur
26 maart Jaarlijkse klaverjasmarathon - De Schakel - 9.30 uur
26 maart Kangoeroeclub KIA - Dorpshuis de Schakel - 10.00-11.00 uur
26 maart Matthäus-passion - Grote Kerk, Meppel - 19.00 uur
26 maart Alg. Ledenvergadering Natuurver. Zuidwolde - De Boerhoorn - 19.30 uur
29 maart Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
  1 april Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
  6 april De Koegang nr. 7
  9 april Paasmarkt - naast kerk Berghuizen - 16.00-19.00 uur
15 april Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
19 april Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
26 april Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
29 april Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur
29 april Prijsuitreiking Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
17-19 mei  Echos Home Fietsdriedaagse Havelte - start J. Postweg 5, Darp/Havelte 

tussen 9.30 en 11.00 uur
27 mei Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur
24 juni Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 6 april 2022
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 31 maart 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang
Klachten bezorging: Drukkerij Kleen, 0522 255449

Elke dinsdagavond Training Loopgroep Koekange - 19.30 uur 
1e vr. v.d maand Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur




