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K e r k d i e n s t e n

Gereformeerde kerk Berghuizen   
19 juni    9.30 uur ds. J.W. Muis
 10.00 uur ds. J.W. Muis  Tentdienst in Koekange
26 juni    9.30 uur ds. J.W. Muis   Kerk Zonder Drempel-viering met gospel-

koor Tehillim uit Nieuwleusen

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
19 juni  9.30 uur  Ds. H.E.J. de Graaf
26 juni  9.30 uur  Ds. E. van Veen  Ruinerwold

Verkoop kerkbanken
 
Altijd al een nostalgische kerkbank in bezit willen hebben?
Die kans krijgt u nu. In verband met een gedeeltelijke herinrichting van ons kerk-
gebouw bieden wij een aantal kerkbanken te koop aan. De verkoop vindt plaats op 
zaterdag 25 juni a.s. tussen 10 en 12 uur.
Plaats: Protestantse kerk, Kerklaan 20, Koekange.
 

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Koekange

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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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur purperreiger
Het zou vreemd zijn als iemand nog nooit een blauwe reiger gezien heeft. Alhoewel 
blauw is hij niet echt, ik houd het meer op grijs. Er komen in ons land vele duizen-
den broedparen voor. Hij laat zich zelfs midden in de stad zien. Er zijn gevallen 
dat hij naast een visser aan de waterkant staat en wacht totdat de visser hem zijn 
vangst toewerpt. Naast de blauwe reiger zie je tegenwoordig de grote zilverreiger 
(gelukkig) steeds vaker langs de waterkant. Vooral buiten het broedseizoen, als er 
enkele duizenden wintergasten in land komen overwinteren. Overigens broedt de 
grote zilverreiger wel in ons land, slechts enkele honderden broedparen.
Naast deze twee hierboven genoemde vogels komt er nog een grote reiger voor. 
Het is de purperreiger en het is een typische zomergast. In het voorjaar vanaf maart 
komt hij vanuit gebieden ten zuiden van de Sahara naar ons land. Vrij snel na het 
broedseizoen vertrekt hij vanaf augustus al weer naar zijn overwinteringsgebied. 
Het trekken doet hij vooral ’s avonds en ’s nachts.
De Weerribben is een goede locatie om de purperreiger te zien. Ik heb ooit eens op 
een mooie zomerdag een lange boottocht gemaakt door dat gebied en kwam toen 
meer purperreigers tegen dan de blauwe reiger. Dat gebied biedt namelijk ideale 
omstandigheden om te broeden. Hij geeft namelijk de voorkeur aan moerassen 
met veel riet en struikgewas. Hij maakt in groepsverband zijn nest in uitgestrekte 
rietlanden met oud riet en wilgenstruiken. Voor het voedsel hoeft hij niet ver te 
vliegen. Dat zoekt hij in ondiep water met een rijke oeverbegroeiing.
Hij is een echte viseter en vangt vooral vis tussen 2 en 15 centimeter. Daarnaast 
staan in mindere mate kikkers, waterinsecten, (rivier)kreeftjes, muizen, mollen en 
hagedissen op zijn menu. Opvallend is dat hij in typische laagveengebieden regel-
matig modderkruipers weet te vangen.
De purperreiger is donkerder, kleiner en vooral slanker dan de blauwe reiger. Hij 
heeft een kenmerkende bruinoranje nek met zwarte strepen. In vlucht vallen vooral 
de ver uitstekende poten met lange tenen op.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Feestweek
aanbieding
Koekange viert feest!
Keune viert feest!, 100 jaar
Salon Gejanca viert feest! 

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

Daarom 25% korting 
op alle producten:

Verzorgings- en styling-
producten, krultangen, 
borstels, tanningsproducten 
en make-up

Gratis mooie canvas 
Keune tas!
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Jubileumtentoonstelling Tom Dorbeck

Ter ere van zijn 80e verjaar-
dag exposeert Tom Dorbeck 
met een prachtige over-
zichtstentoonstelling van zijn 
oeuvre in het gemeentehuis 
in Zuidwolde.
60 jaar kunstenaarschap in 1 
tentoonstelling.
De expositie is vanaf heden, 
tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis, te 
zien tot en met 31 augustus 
2022. Op vrijdagmiddag 17 
juni wordt de tentoonstel-
ling om 15.30 uur geopend door wethouder cultuur Albert Haar. U bent hierbij van 
harte welkom.

Wie is Tom Dorbeck
Tom verwachtte dat zijn toekomst bij architectuur zou liggen. Hij begon dan ook als 
bouwkundig tekenaar en ontwerper. De beeldende kunst echter, waarmee hij zich 
inmiddels steeds meer was gaan bezighouden, won het tenslotte van de architec-
tuur.
Als 17-jarige kwam hij in Bergen terecht, waar hij de Larense Schoolschilder Jaap 
Sax leerde kennen met wie hij bevriend raakte. Met hem bracht Tom vele uren in 
het atelier door. Op voordracht van Jaap en andere collega’s werd Tom werkend lid 
van het Kunstenaars centrum Bergen (KCB).

Ontwikkeling creativiteit
Op nummer 1 stond en staat voor Tom de ontwikkeling van creativiteit van de 
medemens. Daarom gaf hij gedurende 36 jaar cursussen in die richting en was hij 
leraar culturele vorming.
Tom woont sinds 1996 in Berghuizen in gemeente De Wolden. Na de gemeentelijk 
herindeling kwam er een nieuw gemeentehuis in Zuidwolde. Tom Dorbeck nam 
de coördinatie op zich van de uitvoering van de zogenaamde 1%-regeling (1% van 
bouwkosten van een overheidsgebouw moet besteed worden aan kunstzinnige 
aankleding). Samen met zijn Drentse collega Delia Bremer is er een mooi resultaat 
geboekt.
Dorbeck heeft veel tentoonstellingen in binnen- en buitenland op zijn naam staan, 
kijk voor meer informatie op: www.tomdorbeck.com
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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.

‘Mijn vrouw is ziek en ze wordt niet meer beter.’ 
De zin wordt uitgesproken door een krachtige stem, door de
telefoon. ‘We willen graag een afspraak om wat dingen met u te
bespreken.’ Als we elkaar ontmoeten zie ik dat zijn fysieke
gezondheid, ondanks dat hij de negentig gepasseerd is, net zo is
als zijn stem deed vermoeden. Kwiek gaat hij me voor de kamer
in, naar zijn echtgenote. Een klein, broos vrouwtje, in een te
grote stoel. Haar ogen staan helder zie ik, als ze me aankijkt en
me verwelkomt. Als we in gesprek gaan, vat ze haar wensen voor
haar uitvaart als volgt samen: ‘Gewoon en heel eenvoudig.’ 
De keuze voor de kaart is ook meteen helder. Ze wil een
afbeelding van de meanderende Drentsche Aa, waarbij je net
niet voorbij de bocht kunt kijken. Net als haar leven: je weet pas
wat je tegenkomt op het moment dat je er bent. 

Voorbij de bocht 

Als ik vraag wie er tijdens de plechtigheid iets kan vertellen over hoe haar leven is
verlopen, is er een stilte die even blijft hangen. Dan zegt ze: ‘We hebben geen kinderen.’
Het verdriet is voelbaar. Ze haalt adem en vervolgt: ‘Maar misschien wil ons nichtje met
wie we een fijne band hebben.’ Ik knik. Voorzichtig draag ik de suggestie aan dat ik,
daarnaast, in de komende dagen nog eens langs zou kunnen komen en een
levensverhaal kan maken. ‘Denk daar maar rustig over na,’ zeg ik. Maar dat hoeven ze
niet lang. Opnieuw ga ik naar ze toe. Weer zet hij thee voor me en weer zit ik naast haar,
terwijl ze in de stoel zit die nog groter lijkt geworden. Haar ogen staan vermoeid, maar
ze vertelt. En net als in hun hele leven samen helpt hij haar waar dat nodig is. Als ik aan
het einde van de middag wegga kijkt ze me indringend aan en zegt precies de woorden
die ik tegen haar had willen zeggen: ‘Ik vind het zo fijn dat ik u ontmoet heb.’ Ik kan niet
anders dan haar blik beantwoorden met: ‘Dat voel ik precies zo.’ 
Haar leven overviel haar soms met verrassingen, maar van haar uitvaart wist ze precies
hoe die zou gaan verlopen en dat gaf haar een gerust gevoel.

DEZE COLUMN IS MET TOESTEMMING VAN NABESTAANDEN GEPLAATST
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Ga maar op weg naar Berghuizen

Op zondag 26 juni is er weer een laagdrem-
pelige “Kerk zonder Drempelviering” in de 
kerk in Berghuizen. Het thema is ditmaal “Ga 
maar op weg”.

Als je voor een nieuwe levensfase staat is het soms de vraag hoe alles zal uitpakken. 
“Ga maar op weg” klinkt dan eenvoudig, maar eindigt die route niet in brokken? 
Juist in deze tijd staan veel jongeren voor een dergelijke nieuwe levensfase omdat 
hun schooltijd is doorlopen. Maar voor iedereen geldt dat er altijd weer nieuwe 
wegen in het vooruitzicht liggen. In deze viering komt dit aan de orde en of de 
bijbel ons hier bij kan helpen. De overdenking komt van ds. Muis en het gospelkoor 
Tehillim uit Nieuwleusen zorgt voor muzikale begeleiding. 

Kom deze “Kerk zonder Drempel”-viering zien, horen en beleven! De deuren staan 
open voor iedereen. Om 9.30 uur starten we met een kop koffie, om 10.00 uur 
begint de viering. Locatie: Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange, Berghuizen 
20 te Ruinerwold.

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
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inzorg
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inzorg
            uw tu
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Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

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

Ontwerp, aanleg en onderhoud

- 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
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Mina Koes winnaar van Culturele prijs De Wolden 2021

Het Wagenspel: “De wraak van Mina Koes” is de winnaar geworden van de 
Culturele prijs van De Wolden 2021. De prijs werd afgelopen maandagavond tijdens 
de Ambassadeursbijeenkomst in Buitencentrum De Poort in Ruinen uitgereikt.
De winnaar heeft de cheque ter waarde van €2500,- in ontvangst mogen nemen 
van wethouder Albert Haar. Het Wagenspel van Mina Koes werd vorig jaar georga-
niseerd op diverse locaties in de gemeente in plaats van de geplande openluchtthe-
ater voorstelling welke niet door kon gaan ivm Corona. Het bleek een groot succes!
Dit jaar werd de winnaar gekozen door een publieksjury, iedereen kon zijn of haar 
stem uitbrengen via internet. Meer dan 1000 mensen hebben hun stem uitge-
bracht! De andere genomineerden waren: Art-to-go, de voorstelling “Schrijven 
aan een dode”, het project “Passie op het platteland” en het jubileumconcert van 
Muziekvereniging Woudklank. Allemaal gedegen tegenstanders, het was dan ook 
tot het einde spannend wie de winnaar zou worden!
Tijdens de Ambassadeursbijeenkomst werd verder stil gestaan bij “Wide Wold”. De 
Wolden mag zich in 2023/2024 Culturele gemeente van Drenthe noemen en hier-
door zijn er tal van mogelijkheden voor culturele initiatieven en activiteiten! Meer 
informatie over Wiede Wold staat op www.cultureeldewolden.nl, enthousiastelin-
gen en initiatiefnemers mogen contact opnemen met de cultuurcoaches.

Noteboomstraat 68  |  7941 XA  Meppel  |   T 0522 255449  
drukkerij@kleen.nl  |  www.kleen.nlOntwerp | Druk | Print | Reclame
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lBouw-
tekeningen &

Grootformaat
posters

Grootformaat tekening of poster nodig? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Wil je een kopie of scan van een bestaande tekening of een print van een pdf? 

Het kan allemaal!
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Mannenkoor Wijker Kunst vraagt dringend versterking

Al vanaf 1945 geeft Zangvereniging “Wijker Kunst” de gelegenheid aan zowel 
vrouwen als mannen in De Wijk en verre omgeving om gezamenlijk te ervaren hoe 
plezierig het kan zijn om samen te zingen.
Er wordt apart per koor gezongen maar ook als gemengd koor. Het te zingen reper-
toire kan als zeer divers worden beoordeeld.  

Helaas is door verschillende omstandigheden het aantal leden van met name het 
mannenkoor de laatste jaren gedaald tot het minimaal benodigde aantal zangers. 
Wijker Kunst doet dan ook een beroep op iedereen om eens goed na te denken 
over de vraag:  “Zou zingen ook niet iets voor mij zijn?”
Vaak wordt er gezegd of gedacht: Ik kan niet zingen. Veel leden van het koor dach-
ten dat ook toen zij eerder, eerlijk is eerlijk, soms na enig aandringen, besloten 
het toch maar eens te proberen. De meesten kwamen er toen achter dat “het niet 
kunnen zingen” eigenlijk best mee viel en zijn nu al jaren lang lid van één van beide 
koren. Niet iedereen hoeft immers een solozanger(es) te worden.
Maar zoals gesteld, het mannenkoor heeft eigenlijk te weinig leden.

Wist u trouwens dat behalve het gezegde “Zingende mensen, gelukkige mensen” 
het zingen ook erg gezond kan zijn. Zo is er bijv. een lid van het mannenkoor die 
enkele jaren lid is en tot de constatering kwam dat (mede) door het zingen zijn 
ademhaling beter was geworden en hij geen “pufjes” meer hoefde te nemen. Mooi 
toch??!!

Dus mannen (en vrouwen), wat let u om ook eens geheel vrijblijvend een paar keer 
te komen luisteren en (zo u wilt) wellicht al voorzichtig mee te zingen.
Beide koren zingen op maandagavond in het Dorpshuis in De Wijk.
Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door de leden of door de algemeen 
secretaris Gerrit v.d. Belt. Tel. 0522 442059. E-mail: gvdbelt71@gmail.com

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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Coop Scherff
Koekange

Bestel via
coop.nl

Geen tijd, geen zin?
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Feestweek: Ontmoetingsdienst in de tent

Wanneer: zondag 19 juni
Tijd: 10 uur
Waar: voetbalveld Koekange / feesttent

Op zondag 19 juni 2022 is het de laatste zondag van de feestweek in ons dorp.
Deze sluiten we af met een ontmoetingsdienst in de tent.
Het zal gaan over de ontmoeting met God, de ontmoeting met elkaar, maar ook 
over optrekken en verdergaan – maar niet zonder God en zonder elkaar.
Dat we deze keer een viering in de tent hebben, geeft aan dat we onze tentpinnen 
ook weer moeten losmaken; het leven is niet altijd een feest(je). 

Ds. Jan Muis (Berghuizen) en ds. Henriëtte de Graaf (Koekange) hebben samen met 
de gezamenlijke dienstencommissie de dienst voorbereid. 
Een combo zal ons begeleiden.

Na de viering is er een gezellige ontmoeting met jong en oud. 
Weet jullie welkom! 

Koekanger
Dwarsdijk 5
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 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 

Prins Bernhardlaan 2
7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg

onderhoud

renovatie

bestrating

tuinhout

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
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Vitaliteitstraject in Koekange
In Nederland zijn bijna 10 miljoen mensen chronisch ziek en dit aantal stijgt iedere 
dag. De zorg is overbelast en de zorgkosten rijzen de pan uit. Gelukkig komt er 
steeds meer aandacht voor preventie. Want gezondheidsklachten kun je voorko-
men of verbeteren. Met een gezonde, preventieve leefstijl.
Trea ten Kate (VitaalPersoneel) en Tineke Vasbinder (Vitaliteit & Veerkracht) 
zijn beroepsmatig met preventieve gezondheid bezig. Trea ten Kate voert met 
VitaalPersoneel metingen uit van belangrijke lichaamsfuncties als bloeddruk, 
cholesterol, vetpercentage etc. middels een Health Check. Tineke Vasbinder helpt 
met Vitaliteit & Veerkracht werknemers en organisaties om hun vitaliteit en veer-
kracht te versterken, zodat ze over voldoende energie beschikken en toegerust zijn 
om om te gaan met de uitdagingen die op hun pad komen.
In januari van dit jaar zijn Trea en Tineke, gesubsidieerd door het Preventieakkoord 
De Wolden en Sportakkoord Koekange, een vitaliteitstraject gestart in Koekange. 
Dat er veel behoefte is om preventief met gezondheid aan de slag te gaan, bleek 
snel. In no-time waren de 12 beschikbare plekken gevuld met deelnemers uit 
Koekange, variërend in leeftijd van begin 30 tot midden 60 jaar. De aanleiding voor 
deelname was divers, sommige deelnemers wilden graag afvallen, anderen meer 
bewegen of juist sociale contacten opdoen.
Het traject startte met een Health Check (metingen) en een Vitaliteit & Veerkracht-
scan (vragenlijst die inzicht geeft in oorzaken en risico’s en individueel advies-
gesprek over waar de deelnemer mee aan de slag kan om zijn/haar vitaliteit en 
veerkracht te versterken).
Vervolgens vond er zes keer een wandeling plaats (om de twee weken) met oefe-
ningen, informatie, inspiratie en de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met 
de andere deelnemers. Het traject werd ruim drie maanden later afgesloten met 
een herhaling van de Health Check en de V&V-scan en een gesprek om te zien wat 
er nodig is om de ingezette weg te vervolgen. Ieder kwartaal vindt er een terugkom-
bijeenkomst plaats.
De resultaten van de individuele deelnemers varieerden van gewichtsverlies, 
daling van de bloeddruk, meer gaan bewegen, vergroten van bewustwording over 
ontspanning, voeding, beweging, mindset, omgeving en betekenisvol leven. Al met 
al een prachtig resultaat.
Vanwege de mooie resultaten en de grote behoefte aan begeleiding bij het 
preventief werken aan gezondheid, zeker ook in groepsverband, hebben Trea 
en Tineke nieuwe aanvragen ingediend bij het Preventieakkoord De Wolden en 
de Sportakkoorden van Koekange en De Wijk. Deze aanvragen zijn gehonoreerd 
en dat betekent dat zij na de zomer van 2022 nieuwe trajecten gaan starten, in 
Koekangerveld en in De Wijk. De komende weken zal hierover via social media 
worden gecommuniceerd en zal de aanmeldingsprocedure van start gaan. Voor 
meer informatie kijk op www.vitaalpersoneel.com of www.vitaliteit-en-veerkracht.
nl (kijk bij interessante extra’s).
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Adje Martens in de tuinen 
van Museum De Wemme

In de tuinen van Museum De Wemme in 
Zuidwolde zijn bijzondere kunstwerken 
van Adje Martens uit Nieuw Balinge te 
zien. Het zijn grote installaties van metaal, 
in combinatie met stenen, spiegels en/of 
glas. De meesten worden door de wind in 
beweging gebracht. 
De installaties zijn tot eind oktober 
elke dag gratis te bezichtigen tijdens de 
openingstijden van Museum De Wemme.
 
Adje Martens is erg veelzijdig: dat wat 
er in zijn hoofd opkomt, kan hij met zijn 
handen maken. Zijn werk is fantasierijk. 
Dat blijkt ook uit de namen die hij aan zijn 
installaties geeft, zoals Hoogvlieger, Maanvlinder, Damocles en 5D Racer. 
Hij wordt geïnspireerd door natuurlijke vormen, Jugendstil, kathedralen, engelen en 
andere gevleugelden. Vaak werkt hij in series. Dat is in de tuinen van De Wemme 
duidelijk te zien. Er staan o.a. vier verschillende ‘5D Racers’ opgesteld. 
Zijn werk wordt tentoongesteld in binnen- en buitenland en aangekocht door zowel 
bedrijven als particulieren. Dit jaar staan er tot eind september ook 6 van zijn 
werken in de beeldentuin Le Jardin Enchanté in Jodoigne in België. 

Heeft u een grote tuin? Past daarin een bijzonder kunstzinnig object? De kunste-
naar  is altijd op zoek naar gast-tuinen waar hij zijn werken kan plaatsen. Heeft u die 
ruimte en vindt u het een leuk idee? Neem dan gerust contact op met Adje Martens 
via zijn e-mail adres 1adjemartens@gmail.com.

Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl
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Agenda
Programma Koekangerfeest
15 juni  De jeugdige ouderenmiddag - 14.30-16.30 uur
15 juni Feestquiz (neem zelf pen mee) 20.00-22.30 uur
16 juni Bovenbouw bosspel (vertrek op de fiets) - 09.00 uur
16 juni Onderbouw voorstelling - 10.15 uur 
16 juni Klaverjassen in de tent - 13.30 uur - 17.00 uur 
16 juni Opstellen optocht  - 18.15 uur
16 juni Piratenavond met keet de Egge - 21.00-00.00 uur 
17 juni Workshop borrelplank maken - 13.00-15.00 uur 
17 juni Wie maakt de lekkerste hambuger? - 15.00-17.00 uur
17 juni Kinderdisco - 18.00-20.00 uur 
17 juni Band Rockaholics - 21.00-01.00 uur 
18 juni Zeskamp - 12.00 uur
18 juni Perfect Showband - 21.00-01.00 uur 
19 juni Tentdienst - 10.00-11.00 uur 
19 juni  Start Fietstocht - 12.30-13.30 uur
19 juni Braderie met Foodtrucks i.s.m. de OVK - 14.00-19.00 uur

24 juni Samen aan Tafel - Dorpshuis de Schakel - 11.30 uur
26 juni ‘Kerk zonder Drempel’-viering - Geref. kerk R'wold-Koekange - 9.30 uur
27 juni-2 juli   Collecteweek MS Fonds
29 juni De Koegang nr. 13
9 juli  Spinning Marathon, Ommerweg 2, Balkbrug - 10.00-1800 uur
13 juli De Koegang nr. 14
27 juli De Koegang nr. 15
13 nov. Huiskamerfestival Zuidwolde én Erflanden

Kopij en advertenties mailen naar: dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255449)
Volgende uitgave 29 juni 2022
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 23 juni 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



Vrijdag 17 juni
• Workshops in de tent 

  In de eerste ronde kan er een mooie 
borrelplank gemaakt worden. In de 
tweede ronde zijn we benieuwd wie de 
lekkerste Koekanger Hamburger kan 
maken. 

  1e ronde: 13.00 - ± 15.00 uur.  
Kosten leden: 5 euro p.p /
Niet-leden 10 euro p.p.
 2e ronde: 15.00 - ± 17.00 uur. Deze workshop is 
gratis (behalve je eigen ingrediënten) 
Opgeven kan bij Christina Tijmens,  
T 06 53 60 67 77.

• Kinderdisco

  Van 18.00 - 20.00 uur. We starten  
met muziek voor de jongste jeugd. 

 Leden: gratis / Niet-leden: gratis.

• Band Rockaholics 

 Aanvang: 21.00 - 01.00 uur  
  Leden: gratis / Niet-leden: 15 euro p.p.

Woensdag 15 juni

• Kinderdag

 Onderbouw: Poppentheater ‘Valentijn’
 De voorstelling start om 10.15 uur. 
 Bovenbouw: Bosspel
	 Vertrek	op	de	fiets	om	09.00	uur.	

• Klaverjassen in de tent 

 Tent open: 13.00 uur 
 Aanvang: 13.30 - 17.00 uur
 Leden: gratis / Niet leden: 5 euro p.p.

• Optocht en keuring straatversiering 

 Opstellen kan vanaf 18.15 uur.
  Indien men zelf de wagen maakt, dan voor aanvang  

van het maken van de wagen opgave bij Bennie Westert,  
T:	06	10	19	51	66.

• Piratenavond met Keet ‘De Egge’ 

 Aanvang: 21.00 - 00.00 uur 
 Leden: gratis / Niet leden: 10 euro p.p.

Donderdag 16 juni

• Tentdienst

 Dit jaar een dienst in de tent. 
 10.00 - 11.00 uur. Er is een collecte.

Zondag 19 juni

Zaterdag 18 juni
• Zeskamp

 Aanvang: 12.00 uur. 
  Opgave voor de zeskamp kan bij Gerben Gunnink,  

T 06 51 05 27 24, tot maandagavond 13 juni. 
 Leden: gratis / Niet-leden: 5 euro p.p.

• Perfect Showband

 Aanvang: 21.00 - 01.00 uur 
 Leden: gratis / Niet-leden: 15 euro p.p.

Voor alle uitbreide informatie, regels en bijvoorbeeld route van de optocht verwijzen wij u naar de website: www.koekangerfeest.nl. 
Ook zijn wij te vinden op Facebook: Koekangerfeest. Mocht u vragen hebben, mail ze gerust naar feestkoekange@gmail.com. 

Als lid bent u het voordeligste uit. Kijk op de website. 
Vul de automatische incasso in en mail deze naar 

feestkoekange@gmail.com. 

• Fietstocht 

  Tussen 12.30 en 13.30 uur kan er gestart 
worden	met	de	fietstocht.	Inschrijven	in	
de tent. Neem zelf een pen mee. 

• Braderie met Foodtrucks 

 i.s.m. de OVK 

	 14.00	-	19.00	uur

Koekanger feest  Koekanger feest  

•  De jeugdige ouderenmiddag  

met piratenkoor ‘t Zwarte gat’
 Tent open: 14.00 uur
 Aanvang: 14.30 - 16.30 uur
 Leden: gratis / Niet-leden: 5 euro p.p.

•  Feestquiz (in groepjes van max 6 pers). 
	 Tent	open:	19.30	uur	
 Aanvang: 20.00 - 22.30 uur 
 Neem zelf een pen mee
 Leden: gratis / Niet-leden: 10 euro p.p.

Op 
woensdag kun 

je korting krijgen 
bij aankoop van 

je kermis-
munten


