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Een kijkje nemen bij de lammetjes in de stal bij Harry Bollink.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Berghuizen			
10 april
9.30 uur Ds. J.W. Muis
6e zondag 40-dagentijd PALMPASEN
14 april
19.30 uur Ds. J.W. Muis
Witte donderdag; lopend avondmaal
15 april
19.30 uur Ds. J.W. Muis
Goede vrijdag
17 april
9.30 uur Ds. J.W. Muis
Pasen
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold – Koekange
In de Gereformeerde kerk in Berghuizen ‘Middelpunt’
10 april
14.00 uur Ds. R v. Ommen
Rouveen
15 april
19.30 uur gezamenlijke dienst met Berghuizen
17 april
14.00 uur Ds. J.H. Dunnewind Hardenberg (Heilig Avondmaal)
Protestantse Gemeente Koekange
10 april
19.30 uur Dhr. K. de Lange
Marknesse
14 april
19.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf 		
15 april
19.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf 		
17 april
9.30 uur Ds. H.E.J. de Graaf 		

6e zondag 40 dgn. Palmpasen
Witte Donderdag HA
Goede Vrijdag
PASEN

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

HAIR
FASHION
KOEKANGE

Bouwbedrijf KRALE
Bel ons vrijblijvend voor al uw

maandag gesloten
dinsdag
8:30-12:00
woensdag 8:30-12:00
donderdag 8:30-12:00
do avond 18:30-21:30
vrijdag
8:30-12:00
zaterdag
8:00-12:00

en 13:00-17:30
en 13:00-17:30
en 13:00-15:00
en 13:00-17:30

Hairfashion Koekange
Dorpsstraat 17, 7958 RK Koekange
0522 - 45 26 49
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NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03
06 - 54 90 31 57

Stukje Natuur ortolaan
Het zal de regelmatige lezer van Stukje Natuur niet zijn ontgaan dat ik een paar
jaar geleden een boek over mijn hobby als vogelaar heb geschreven. De laatste tijd
komen zelfs korte delen uit dit boek in deze rubriek aan bod. Bij de presentatie van
mijn boek gaf ik het eerste exemplaar aan André Donker. Toentertijd was hij werkzaam bij Natuurmonumenten op het Dwingelderveld, tegenwoordig woont hij op
de Veluwe en is hij wildlife docent. Daarnaast komt hij met enige regelmaat op tv
voor het programma Tijd voor Max. Begin dit jaar had hij in dat tv-programma zijn
top vijf van verdwijnende broedvogels in Nederland. Verrassend genoeg (of helaas)
stond de ortolaan bij hem op de eerste plaats.
De ortolaan behoort tot de familie van de gorzen, waarvan de rietgors het meest
bekende en geziene familielid is. Zoals André min of meer had aangegeven, als
broedvogel komt hij hier niet meer voor. Tijdens de voor- en najaarstrek kun je hem
sporadisch nog wel waarnemen, vooral in de maanden mei, augustus en september. Verwacht geen grote zwermen zoals bij de kramsvogel of de kievit. De ortolaan
komt meestal in z’n eentje of met z’n tweeën langs. Daarnaast zal hij niet lang
ergens blijven hangen, hij is een lange-afstandstrekker en overwintert in tropische
streken ten zuiden van de Sahara. Hoewel hij van oudsher bij ons in kleinschalig
cultuurland op de hoge zandgronden (vaak vlak bij rogge-akkers) broedde, kun je
hem tijdens de trek vooral vinden op kruidenrijke weides of braakliggende terreinen. Als er maar voldoende zaden te vinden zijn, dat is namelijk zijn hoofdvoedsel.
Het mannetje van de ortolaan is te herkennen aan zijn grijze kop, een opvallende
gele ring om zijn oog en zijn gele keel en baardstreep. De buik is oranjebruin en zijn
rug en vleugels zijn bruin met donkere strepen. Het vrouwtje lijkt wel wat op haar
partner, alleen zijn de kleuren minder fel van kleur.
Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)

dé uitvaartverzorger met respect

Uitvaartzorg voor alle
verzekeringen
o.a. Memento Mori
Ruinerwold

T 0522 - 70 30 00
www.uitvaartverzorgingkiers.nl
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Steeds vaker krijg ik vragen over uitvaartverzekeringen. Hoe zit het
nu precies?
Verzekeren...
Er zijn ondernemingen die, naast dat ze een verzekeringstak
Hoe zit het?
hebben, ook uitvaarten begeleiden (bijvoorbeeld Dela en Monuta).
En er zijn verzekeringsmaatschappijen die geen uitvaarten
begeleiden, maar uitsluitend een verzekerd bedrag voor een uitvaart
uitkeren (Ardanta, Life Tree etc.).
Tot slot zijn er zijn uitvaartondernemingen die alleen de begeleiding
van een uitvaart aanbieden. Omega uitvaartzorg valt onder deze
laatste groep. Wanneer je in het verleden een verzekering hebt
afgesloten kan deze twee vormen hebben: Een natura polis of een
kapitaalpolis.
Bij een kapitaal verzekering wordt het verzekerde bedrag (met
toestemming van de nabestaanden uiteraard),
na een ovelrijden uitgekeerd aan de uitvaartondernemer die je hebt gekozen. Deze zal
het bedrag in mindering brengen op de nota. Er is bij deze vorm volledige vrijheid over
de besteding van het bedrag. Bij een natura verzekering wordt ‘uitgekeerd in diensten’:
denk aan een standaard kist, 75 rouwkaarten, de begeleiding van de uitvaart etc. De
uitvaart wordt precies zo geregeld als in de polis genoemd staat, door de onderneming
waarbij de polis is afgesloten. Voor eventuele aanvullende wensen moet worden
bijbetaald.
Echter, ook bij deze polis kun je ervoor kiezen om een bedrag uit te laten keren, in plaats
van het afnemen van de diensten. De uitvaart kan dan begeleid worden door de
onderneming van jouw keuze. Doordat de prijzen van dergelijke polissen veelal niet
geïndexeerd zijn naar de actuele kosten staat het uit te keren bedrag veelal niet in
verhouding en zijn nabestaanden vaak duurder uit wanneer zij voor een andere
onderneming kiezen.
Het mág dus wel. Wil je weten wat het regelen van een uitvaart, op basis van de verzekering
die je nu hebt, financieel voor jou betekent in relatie tot je wensen? Neem gerust contact op!
Ik zoek het graag voor je uit. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Verbinden in loslaten
Met oprechte aandacht, tijd en zorgzaamheid
samen vorm geven aan een passend afscheid.

Voor het melden van een overlijden
dag en nacht bereikbaar:
06 - 29060633

Coop Scherff
Koekange
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Susanne Oomkens - Havelte
www.omega-uitvaartzorg.nl
contact@omega-uitvaartzorg.nl

Informatie zwemseizoen 2022 Zwembad De Slenken
Open vanaf zaterdag 30 april om 13.00 uur. Bestel
ment.
Onze tarieven in 2022
• Gezinsabonnement (alle gezinsleden op 1 adres)
• Persoonlijk abonnement 4 t/m 17 jaar
• Persoonlijk abonnement 18 t/m 66 jaar
• Persoonlijk abonnement vanaf 67 jaar

nu alvast voordelig je abonnevanaf 15 maart
€ 145,00
€ 55,00
€ 70,00
€ 55,00

Bestellen kan op www.zwembaddeslenken.nl/bestellen. Je moet per abonnement
een foto uploaden. Betalen kan met iDeal. Bij je eerste bezoek aan het zwembad
kun je je pasje ophalen.
Liever persoonlijk bestellen? Als het echt niet mogelijk is online te bestellen en/of
te betalen, kun je op zaterdag 9 april tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij zwembad
De Slenken. Neem dan geld of een pasje mee voor de betaling.
Naast het diplomazwemmen en een opfriscursus hebben wij surivalzwemmen,
aquajogging en zeemeerminzwemmen. Verder worden regelmatig andere activiteiten georganiseerd waaronder discozwemmen, swim2walk en de triatlon.
Veel plezier in ons mooie zwembad!

Jaarlijkse collecteweek Hartstichting van start

15 collectanten in Koekange halen geld op voor iedereen een gezond hart
Een gezond hart is niet vanzelfsprekend. Ruim 15 collectanten gaan van 10 tot
16 april langs de deuren in Koekange om geld op te halen. Met de giften werkt
de Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te
houden. Naast doneren in de collectebus bij de collectant aan de deur is het ook
mogelijk om te doneren op hartstichting.nl. Ook kan iedereen veilig vanuit huis een
online collecte starten met de mobiele telefoon en zijn of haar familie en vrienden
om een gift vragen. De QR code is een goed alternatief voor mensen die geen kleingeld in huis hebben. De gever kan heel eenvoudig eenmalig geld overmaken met de
smartphone door de iDEAL QR code op de collectebus te scannen.
De Hartstichting doet er alles aan om jouw hart en dat van anderen iedere dag te
laten kloppen. We werken aan vier belangrijke doelen: een hartgezonde leefstijl
voor iedereen, voorkomen van hartproblemen, snellere hulp in een noodsituatie
en betere behandelingen.
Lees meer over onze doelen en oplossingen op hartstichting.nl.
Groeten, Coördinator Koekange, Janine Hendriks, mob. 0621508362
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De Vrienden van Amstel LIVEstream 2022
in dorpshuis de Schakel
De Vrienden van Amstel live gaan weer optreden, eind april, begin mei, ontzettend
leuk, heel gezellig.
Maar… heb je geen kaartje kunnen bemachtigen omdat het heel heel snel was
uitverkocht??
Of ben je wel geweest en wil je nog een keer nagenieten van de Vrienden??
Dat kan.
Wij hebben als Dorpshuis de unieke kans gekregen om op zaterdag 7 mei een live
stream uit te zenden.
Er treden 23 artiesten op o.a. Guus Meeuwis, Di-rect, Nick en Simon, Thomas Acda,
Chef’speciaal en Maan.
‘Het voelt als vanouds, misschien wel meer dan ooit zullen mensen losgaan’ en u
kunt daar via de livestream direct bij zijn. Hoe leuk is dat!!
Meer info volgt nog, volg ons ook op facebook
Maar zet de datum alvast in de agenda:
7 mei 20.00 uur - 23.00 uur de Vrienden van Amsel LIVE show
          23.00 uur -        	
feestelijke dj set naprogramma

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
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Koekange
06 2879 3686
Ruinerwold 06 5164 8835

www.jkwant.nl

Paasmarkt
We mogen weer! Op zaterdag 9 april a.s. van 16-19 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, kippensoep, 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!

BHV herhalingscursus
Elk jaar op de eerste woensdag in juni organiseren wij de BHV herhalingscursus op
locatie in dorpshuis de Schakel.
Wilt u hier als bedrijf of ZZP’er aan mee doen, dat kan, dit jaar is het gepland op
1 juni 2022. U doet in 1 dagdeel de herhalingscursus, u kunt zelf beslissen wanneer,
’s ochtends of ’s middags.
Wat komt er aan de orde per dagdeel:
Praktische vaardigheden staan in onze cursussen centraal. Wij richten ons met name
op de praktijk van levensreddende handelingen, brandbestrijding en het gebruik
van de defibrillator. De volgende onderwerpen komen in de BHV herhalingscursus
aan de orde: - Welkom, voorstelronde - Opbouw BHV Organisatie - Praktijk blussen - Praktijk reanimatie en uitleg AED - Rautek (bewustzijnlijn) - Draaien van buik
naar rug (bewustzijnlijn) - Stabiele zijligging (bewustzijnlijn) - Verslikking - Uitleg
cursisten login.
U kunt zich aanmelden bij Jennie Zwiers, beheerder dorpshuis de Schakel, 06 29
40 18 59 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Komt er een nieuwe speeltuin?
Beste dorpelingen,
Deze vraag is vaker bij ons binnengekomen en we kunnen en mogen er nu antwoord
opgeven.
Wellicht waren jullie al deels op de hoogte, wat de speeltuinvereniging van plan
is met de speeltuin. Er zijn plannen geweest om de speeltuin te verplaatsen; dit
is helaas niet gelukt. Daarop is er een besluit gekomen vanuit het bestuur, om de
speeltuin niet te verplaatsen maar ook niet renoveren maar bijna geheel te vernieuwen. Drie toestellen zullen blijven staan, omdat deze volgens de kinderen te leuk
zijn om eruit te halen. Deze drie toestellen worden wel geheel gerenoveerd.
Omdat de speeltuin voor de jeugd bestemd is, hebben we de scholen gevraagd,
om samen met de leerlingen de ideale speeltuin te tekenen. Elke leerling mocht
zijn ideale speeltuin tekenen. Wij hebben heel veel ontwerpen mogen ontvangen
vanuit de scholen en hierop is de keuze niet makkelijker geworden. Uiteindelijk na
diverse besprekingen is er een definitief ontwerp uitgekomen.

Twee toestellen zullen dit jaar nog niet geplaatst worden, deze zullen hopelijk
volgend jaar geplaatst kunnen worden.
In de nieuwe speeltuin is er genoeg ruimte om te klimmen, slingeren en te graven.
We hebben als bestuur rekening gehouden met mindervalide mensen. Zo is de
8

Lees verder ->

Vervolg van pagina 8

picknicktafel aangepast en is er een volgelnestschommel geplaats. De bestrating zal
ook beter toegankelijk worden.
Er is in de nieuwe speeltuin ook meer aandacht besteed aan de biodiversiteit. Zo
zullen extra bomen zorgen voor schaduw maar zijn ook prettig voor insecten en
andere dieren. Er wordt rondom de picknickbank een heuse “vlindertuin” gecreëerd. De struiken en bloemen trekken bijen, vlinders en andere nuttige insecten
aan. Deze zorgen dan weer voor een natuurlijke bestuiving van bloemen en planten. Hiermee geven we iets terug aan de natuur.
In week 14 zullen alle oude toestellen verwijderd zijn en hierna worden de nieuwe
speeltoestellen geplaatst. Vanaf deze week is de speeltuin dan ook gesloten. De
grond wordt namelijk geheel omgetrokken en hierna wordt er graszaad gestrooid
en alles aangelegd voor de vlindertuin. We hopen wanneer de zomer begint, de
grasmat zodanig groen en aangesterkt is, dat we de speeltuin officieel mogen
openen.
De speeltuinvereniging bestaat al meer dan 50 jaar en met de komst van een
nieuwe speeltuin, is dit een mooi moment om groots te vieren.
Deze datum volgt nog.
Met vriendelijke groet,
Speeltuinvereniging De Hommel

STICHTING DORPSHUIS

Alleen een passend afscheid
laat een goed gevoel achter.
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Prinses Margrietlaan 1
7958 SB Koekange
Telefoon: 0522-451595

De Vos van Steenwijkstraat 90, De Wijk
www.gerdahabes.nl

tel:

06 125 666 69

Voor reserveringen: Jennie Zwiers
De Schakel 06 29401859
Voor ‘t Hofje 06 52145686
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Wandeltocht van Schakel tot Schakel
Wij gaan weer de wandeltocht van Schakel tot Schakel organiseren en wel op zaterdag 7 mei 2022.
De start is als vanouds dorpshuis de Schakel, Pr. Margrietlaan 1, Koekange.
We hebben weer prachtige routes uitgezet in en rondom het dorp Koekange.
Veel mensen vinden toch de 10 km nog iets te ver, daarom hebben wij dit jaar voor
het eerst de 5 km toegevoegd.
De afstanden zijn:
30 km, start tussen 8.00 en 9.00 uur
20 km, start tussen 9.00 en 11.00 uur
10 km, start tussen 9.00 en 14.00 uur
TE KOOP
NIEUW de 5 km, start tussen 9.00 en
Een stuk grasland gelegen
14.00 uur NIEUW
nabij de Koekanger Dwarsdijk
te Koekange
De inschrijfkosten zijn € 5,- per persoon.
We hopen weer veel wandelaars te
Gemeente De Wolden, kadestraal
kunnen begroeten op zaterdag 7 mei
bekend gemeente De Wijk, sectie1,
2022.
nummer 90, groot 65 are,
vraagprijs € 45000 per ha.
De wandelorganisatie
Inlichtingen: 06 26 53 45 00
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Hilco Scheper

Eggeweg 30		
7958 PL Koekange
Tel: 06-23941575
e-mail: info@scheper-installatie.nl
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aanleg
onderhoud
renovatie
bestrating
tuinhout
Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange
06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

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

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

Stotijn

notariaat & mediation
Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

GOED, INTEGER EN VOORDELIG
GEREGELD

altijd scherp!

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

Huldiging jubilarissen bij Vrouwen van Nu De Wijk
Tijdens de jaarvergadering van Vrouwen van Nu De Wijk zijn Hilly Scheper en Gé
Tuut in het zonnetje gezet vanwege hun 60 resp. 25 jarig lidmaatschap van Vrouwen
van Nu.
Van de voorzitter ontvingen
zij een oorkonde en een
prachtig bloemstuk.
Na de pauze was het woord
aan Wiepke Toxopeus, die
vertelde over haar leven
op het eiland Rottum. De
familie Toxopeus heeft daar
3 generaties gewoond met
als taak het eiland in stand
houden. Nu is het eiland
niet meer toegankelijk en
gaat de natuur haar gang.
Jubilarissen Vrouwen van Nu De Wijk
links Hilly Scheper en rechts Gé Tuut (foto: Benny Spin)
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Spotlights Ruinerwold zingt weer!
Op dinsdag 29 maart 2022 is Spotlights weer begonnen met repeteren. Dit na een
Corona-pauze van bijna 2 jaar.
Misschien denk je er wel eens aan om lid te worden van een koor? En heb je zin
om mee te zingen in een ontspannen sfeer? Kom dan eens kijken en luisteren op
dinsdagavond vanaf 20.00 uur in dorpshuis De Buddingehof. En misschien wil je
meteen al wat meezingen. Ook dat is goed! We repeteren tot 22.00 uur met tussendoor een pauze.
We hebben een goede fijne groep en zingen op dit moment 3-stemmig, Ons repertoire is zeer gevarieerd: met hits van toen en nu, zowel Engels- als Nederlandstalig,
Onze mannen en vrouwen zouden wel graag meer mannen willen verwelkomen.
Maar ook vrouwen zijn van harte welkom!
Weet je nog niet tot welke stemgroep jouw stem behoort? Geen probleem, dan doe
je een stemtest met de dirigente en daar is niets spannends aan hoor. Je hoeft geen
zangervaring te hebben en je hoeft geen muzieknoten te kunnen lezen.
Wil je eens uitproberen hoe mooi het is om in een koor te repeteren en mee te
zingen? Kom dan eens, zonder verplichtingen, bij ons langs. We zouden het leuk
vinden! En tot de zomervakantie hoef je geen contributie te betalen.
Graag wel eerst even aanmelden omdat we je goed willen ontvangen.
Meer informatie over ons koor kun je vinden op onze website:
www.spotlightsruinerwold.nl
Heb je nog vragen? Stel ze dan via ons emailadres:
Spotlightsruinerwold@gmail.com
Misschien wil je liever telefonisch contact hebben?
Dan kun je bellen met Jaap Muller (06-23082702).

URZO
Damesmode
Slaapcomfort

Blankenstein 610
7943
PA Meppel
Bedrijfskleding
T 0522 - 25 28 21
Regenkleding
www.urzo.nl

Huishoudtextiel
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tel. 05220 - 61022

GORDIJNEN
ZONWERING

PVC VLOEREN
TAPIJT

Wij zijn
verhuisd
!

Highland Games 26 mei 2022
De voorbereidingen voor de Highland Games
Koekange zijn weer in volle gang.
De datum is Hemelvaartsdag 26 mei 2022 en
start om 13.00 uur.
Net als voorgaande jaren komt Wout Zijlstra
de spelen weer extra kleur geven met zijn
enthousiaste manier van presenteren. Tevens
zal hij enkele demonstraties geven.
Ook zal er voor de kinderen een leuke attractie zijn.
Hoe de dag er precies uit gaat zien blijft een verrassing, dus houdt ook onze facebookpagina goed in de gaten.
Zodra er nieuws is zullen wij dat op deze pagina plaatsen.
De inschrijving is dan ook weer geopend, iedereen kan zich nu weer aanmelden.
Een team moet tenminste uit 6 personen bestaan, je kunt je aanmelden als dames,
heren of een gemengd team.
Je kunt denken aan je sportclub, je vriendengroep, een keetgroep, familie enz. Alles
kan en is mogelijk.
Er zal gestreden worden om de fantastische wisseltrofee.
Je kunt je team opgeven via highlandgameskoekange@outlook.com.
Heb je vragen? Bel 06 55101441
Groeten Ard Wanders en Henk Hummel

I nform ati e
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:
c.b.s. Joh. Frisoschool:

Sportlaan 14, 7958 SM Koekange, tel. 451511
Pr. Christinalaan 8, 7958 SK Koekange, tel. 451384
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Vitesse’63 Old Stars wacht een drukke tweede helft van het
seizoen en zoekt spelers!!
Na de Walking Football competitie, die in februari en maart over vier rondes werd
gespeeld, winnend afgesloten te hebben kunnen de mannen van Vitesse’63 Old
Stars geenszins op de lauweren gaan rusten. Er wacht hun nog een drukke periode
tot aan de zomerstop.
Op 5 april wordt het Vegro-toernooi gespeeld in Zwolle dat wordt georganiseerd
door PEC Zwolle. Naast PEC Zwolle en Vitesse’63 doen hier teams aan mee als
Rohda Raalte, FC Meppel, SV Zwolle, vv SVI en HTC/Be Quick.
Op 15 april wordt het toernooi van FC Emmen Old Stars gespeeld. Dit zal plaats
vinden in het stadion van FC Emmen. Dit toernooi stond afgelopen december
op de rol maar moest in verband met Corona worden afgelast. Naast Emmen en
Vitesse’63 hadden zich toen HHC Hardenberg, HZVV, Dalen, Leovardia en Raptim
aangemeld.
Op 20 april volgt dan al weer het volgende toernooi. Ditmaal is SJS uit Stadskanaal
de gastgever met clubs als Cambuur en FC Groningen.
De maand mei is een periode om de accu weer even op te laden maar we sluiten
niet uit dat er in deze periode nog een toernooi of een vriendschappelijke wedstrijd
op het programma komt te staan.
Op 17 juni is dan het eerste toernooi van FC Twenterand. Overigens altijd een
geduchte tegenstander voor Vitesse’63. Deelnemers zijn nog niet bekend.
En tenslotte wordt het seizoen op 30 juni en 1 juli weer afgesloten met de Almelo
City Cup. Dit tweedaagse internationale toernooi dat georganiseerd wordt door
Heracles Old Stars en in en rond het Heracles stadion wordt afgewerkt kent deelnemers uit verschillende landen zoals Engeland, Schotland, Duitsland, Frankrijk en
België. In de vorige editie wist Vitesse’63 Old Stars beslag te leggen op de belangrijkste beker van het toernooi de Ben Hulshof Fair Play Cup.
Kortom het Walking Football leeft en Vitesse’63 Old Stars spreekt een belangrijk
woordje mee!
Heb jij ook zin om een partijtje mee te voetballen? Schroom niet, neem je kicksen
mee en kom op de vrijdagmiddag een partijtje mee voetballen. Speciaal voor alle
(ongeveer) 57+’ers binnen of buiten de gemeente is er Walking Football (we hanteren overigens geen strenge leeftijdsgrenzen en gemeentegrenzen).
We beginnen om 14.00 uur met een kop koffie bij Wout in de kantine van Vitesse’63.
We zien je graag komen! Meer informatie via Jos Kok, secretaris@vitesse63.nl of
06-19636994.
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Algemene Ledenvergadering Historische Vereniging
Op dinsdag 12 april 2022 is de algemene ledenvergadering in het dorpshuis ‘De
Schakel’, Margrietlaan 1 in Koekange (ingang Schoolzijde). Aanvang 20.00 uur.
Na een korte vergadering krijgen wij een vertoning van een serie foto’s van personen en andere objecten uit onze beeldbank van de Historische Vereniging.
Iedereen van harte welkom.  

A gend a
9 april
9 april
12 april
15 april
19 april
20 april
23 april
26 april
29 april
29 april
4 mei
7 mei
7 mei
7 mei

Giga Speelfestijn - Kantine KV KIA - 10.00-12.00 uur
Paasmarkt - naast kerk Berghuizen - 16.00-19.00 uur
Algemene Ledenvergadering Historische Vereniging - De Schakel - 20.00 uur
Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
De Koegang nr. 8
Kangoeroeclub KIA- Kantine KV KIA- 10.00-11.00uur
Klaverjassen Berghuizen - Dorpshuis Berghuizen - 20.00 uur
Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur
Prijsuitreiking Klaverjassen - De Schakel - 20.00 uur
De Koegang nr. 9
Wandeltocht van Schakel tot Schakel - start De Schakel
Kangoeroeclub KIA - Kantine KV KIA - 10.00-11.00 uur
Vrienden van Amstel Live Streamshow - De Schakel - 20.00 uur

Elke dinsdagavond
1e vr. v.d maand

Training Loopgroep Koekange - 19.30 uur
Bingo voor ouderen - De Schakel - 14.00 uur

Kopij en advertenties mailen naar:
dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave
20 april 2022
Uiterste inleverdatum kopij
donderdag 14 april 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

info@schildersbedrijfstoffer.nl

Prinsesseweg 10
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06
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1e paasdag en 2e paasdag
11.00 - 18.00 uur

Vers geperst
sinaasappelsap
fles 1000 milliliter

3.

09

Coop Scherff Koekange
Dorpstraat 26

1.

50

